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Naturvejlederforeningen i Danmark
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning.
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og
friluftsliv.
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for
uddannelse.

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der
er relevante for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet
nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.
Københavner-netværket arrangerer d. 2. - 4. marts
årskonferencen 2005 i Ishøj, under temaet:
”Natur er noget vi skaber - og formidler”.
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.
Generalforsamling afholdes i Ishøj d. 2. marts kl 14.30

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tove Stockmarr, Elme Allé 18, Vester Nebel, 6040 Egtved
Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tove Stockmarr (formand)
Karen Vesterager (næstformand)
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karen.vesterager@skolekom.dk...4580 5926
naturskolen@randers.dk..............8643 2537
mhm@nja.dk..............................9635 1612
Thomas.Gyalokay@skolekom.dk.. 4359 1113
sille.noe-nygaard@mail.dk..........9799 1110
jens.frydendal@skolekom.dk.......8663 8500
skovska@privat.dk.......................9791 0655
holmquist@tele2adsl.dk..............2860 0463

Kasse og regnskab:
Helle-Marie Taastrøm
Nauhøjvej 1, Rostved, 8410 Rønde
(Husk at skrive dit navn når du betaler kontingent,
er især vigtigt ved homebanking )
Medlemsskab og adresseændring:
Johannes Lund Rasmussen, tlf. 8668 6209
Rosengren 2, Løvskal, 8850 Bjerringbro
johannes.lund.rasmussen@skolekom.dk

Dette nummer af NATURvejleder handler om gymnasieelever som
målgruppe for naturvejledning.
Vi har taget temaet op fordi vi mente, at der ikke var så mange naturvejledere der underviser gymnasiegrupper. Det er nu ikke helt sandt,
men det har dog vist sig under vores research af artikler fra både naturvejledere og gymnasielærere, at vi og de ikke helt ved hvad hinanden går og gør og kan tilbyde.
Formålet med de naturvidenskabelige fag i gymnasiet er bl.a at eleverne kommer til at benytte naturvidenskabelige metoder, hvor viden og
begrebsforståelse kan udvikles gennem en vekselvirkning mellem på
den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller.
Målet er, at eleverne kan udføre eksperimentelt arbejde og foretage systematiske observationer og lave dataindsamlinger gennem feltarbejde.
Faktisk lægges der op til biotopundersøgelser i naturen.
Og her er det, at en naturvejleder kan træde i karakter og yde den ypperste naturformidling og være den faglige ekspertise for en gruppe
unge lovende, aktive og måske kommende biologer.
Dertil kommer at naturvejlederens evner til at levendegøre kulturhistoriske emner, skabe debat om dansk naturforvaltning og i det hele
taget skabe motivation for mange undervisningsemner.
Naturvejledere, som har en akademisk baggrund som baggage, vil måske have lettere ved at starte et samarbejde med gymnasielærerne. Det
bør imidlertid ikke afholde naturvejledere med en anden baggrund i at
række hånden ud mod gymnasierne. Måske er det netop den mere
praktiske synsvinkel og den lokale erfaring, der er behov for som supplement til lærernes generelt mere teoretiske ballast – fx. kan naturvejlederen fungere som en slags ekstern ressourceperson eller vejleder i
forbindelse med elevernes projekter eller tværfaglige opgaver.
Det er svært på nuværende tidspunkt at sige hvor, og ikke mindst
hvordan, gymnasierne lander i den nye kommunale struktur.
Det står heller ikke helt klart hvorfor naturvejledere prioriterer fx folkeskoleelever og børnefamilier højere end gymnasieelever.
Vi mener det er vigtigt at fokusere på begge områder, og vil med dette
temanummer opfordre til erfaringsudveksling, debat og diskussion
om, hvordan naturvejledning for gymnasier styrkes og udvikles.

Tema: Gymnasier og naturvejledning

Gymnasielever – en målgruppe for naturvejledere?

Med kærlig hilsen
fra de to temaredaktører

Dorte Salomonsen og Ulla Didriksen
&

Thomas Gyalokay og Jens Frydendal
fra bestyrelsen
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Bagside:
HUSK -HUSK - HUSK
Årskonference 2005 - 2.-4. marts
under temaet: ”Natur, det er noget vi laver - og formidler”

NATURvejleder udkommer:
Febr./Mar. (med deadline: 1/1)
Maj/Juni (med deadline: 1/4)
Sept./Okt. (med deadline: 1/8)
December (med deadline: 1/11)

Kommende temaer:
Feb: Anderledes formidlingsmetoder - i London
Maj: Sundhed
Sep: Naturvejledning i mørke
Dec: Samarbejde med pressen

Artikler til optagelse i bladet:
Artikler modtages som e-post, på diskette
eller på bladets konference på SkoleKom.
Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside.

Temaredaktører for dette nummer:
Ulla Didriksen
Dorte Salomonsen
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Ungdomsuddannelser
og naturvejledning

har måske tidligere været lidt ”berøringsangst” forbundet med denne målgruppe. Det er der imidlertid ingen
grund til. Naturvejlederen har meget at
tilbyde f.eks. en gymnasieklasse.

Synligheden

Vores synlighed overfor ungdomsuddannelserne har generelt set ikke været
god nok. Vi har ikke altid været i lærernes bevidsthed (-det her er selvfølgelig
en generel betragtning - nogle naturvejledere har jo arbejdet med målgruppen i
årevis). Indledningsvis udarbejdede vi
derfor, med økonomisk støtte fra Friluftsrådet, et idé- og inspirationshæfte
med aktivitetsforslag til ungdomsuddannelserne ”Naturvejledning ved Vadehavscentret - oplevelser med indhold...”. Hæftet blev udsendt til alle
gymnasier, hf og htx institutioner.

Vadehavet: fokus på spisekammeret

I ét af de temaer vi tilbyder ungdomsuddannelserne fokuserer vi på Vadehavet
som et spisekammer, samt på den naturlige variation der altid er i naturen dynamikken.
I sin tid etablerede vi en fast prøvetagningsstation, som nu har været fulgt i
mere end tre år. Her tager vi regelmæssigt bundprøver sammen med elever,
sorterer indholdet, artsbestemmer og
tæller dyrene op. Tabellen på næste side
viser en sådan optælling fra september
måned.

-Oplevelser med indhold i Vadehavet
Ved Vadehavscentret i Vester Vedsted
har vi arbejdet med ungdomsuddannelserne som målgruppe gennem de seneste år. Her er nogle af vores erfaringer,
samt forhåbentlig lidt inspiration til andre naturvejledere.

Af Tomas Jensen
Naturvejleder
Vadehavscentret
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Har naturvejlederen noget at tilbyde?
Lad os først slå helt fast: naturvejledning
og ungdomsuddannelser kan fint kombineres. Som vi kommer nærmere ind
på her i artiklen, adskiller ungdomsuddannelserne sig på visse felter fra naturvejlederens andre målgrupper, og der

Det overrasker hver gang
eleverne, at de tilsyneladende
”golde” vadeflader rummer
så rigt et liv.
Og så skal det tilføjes, at stationen er
placeret på et temmelig ”fattigt” sted (af
praktiske grunde), og at alene den danske del af Vadehavet tæller ca. 600 km2
vader! Der er tale om et spisekammer af
næsten ufattelige proportioner. Den
pointe ønsker vi skal fremgå tydeligt.
Som forberedelse til aktiviteten vi kalder
”Vadebundens dyreliv” har vi lavet en
kort øvelsesvejledning, samt en liste
over relevant litteratur og links.
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Efterbearbejdning

Ekskursionsbudgetterne er begrænsede.
Eleverne besøger f.eks. ikke den faste
station på 3-4 forskellige årstider, og går
derfor umiddelbart glip af det tidsmæssige perspektiv. De får ofte blot et øjebliksbillede af situationen på vaden. Det
har vi forsøgt at råde bod på, ved at
samle alle de besøgende gruppers resultater i et regneark som kan downloades
fra Vadehavscentrets hjemmeside. Det
giver en god mulighed for at diskutere
den besøgende gruppes resultater i forhold til situationen på en anden årstid,
og dermed komme ind på en lang række biologiske og fysiske faktorer som
f.eks. prædation, temperatur, saltholdighed, og disses betydning for dyrelivet
(=spisekammeret) i og på bunden. Hvis
tiden er knap, kan gruppen evt. selv lave
efterbearbejdningen og bruge det i undervisningen hjemme.

Oplevelserne tæller

Oplevelser og de mere undervisningsprægede aktiviteter flyder mere eller
mindre sammen under vores aktiviteter.
Samtidig med at eleverne laver forskellige indsamlinger og registreringer får de
et indtryk af områdets natur. Det kan
være tidevandet, der løber under benene på os mens vi indsamler prøver eller
er på besøg ved sælbanken. Det kan
være den flok fouragerende ryler der
opholder sig ganske nær, så vi kan iagttage fuglene stikke deres næb ned i bunden ca. én gang i sekundet.

De oplevelser der følger med akti
viteterne er bestemt ligeværdige
med undervisningsaktiviteters
mere snævre formål, og bidrager
ofte netop til den helhedsfor
ståelse vi som naturvejledere
gerne vil formidle.
Og så er der ingen, heller ikke klassens
mindst biologiinteresserede elev, der
nogensinde glemmer den indslæbte
amerikanske knivmusling, når de først
har set den grave sig ned på vaden! Og
dermed heller ikke problematiken omkring faunaforurening...

Dyregrupper

Arter

Muslinger

Hjertemusling

1

24

Østersømusling

5

118

3.458

81.413

2

47

Scoloplos

23

541

Sandorm *

*

48

77

1.813

Heteromastus

5

118

Capitella

1

24

Slikkrebs

3

71

Snegle

Stor dyndsnegl

Havbørsteorme

Alm. nereis

I alt 5 delprøver

Pygospio

Krebsdyr

Gens. pr. m2

I alt dyr pr. m2

84.216

* Fundet ved 10 optællinger af ekskrementhobe på 0,25 m2

Et eksempel på hvad Køge Gymnasium fandt på den faste station den 3. september 2002.
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Overvejelser og erfaringer

Målgruppen stiller lidt andre krav end
f.eks. folkeskoleklasserne. Selve de aktiviteter vi tilbyder er imidlertid ikke væsentlig forskellige fra dem vi tilbyder
f.eks. en 6-7 klasse. Niveauet og især
den mere (natur)-skoleagtige efterbearbejdning er derimod anderledes. Det er
vigtigt at eleverne får ”noget med hjem”
til afrapportering.
Ekskursionsbudgetterne er stramme, og
der er krav om at eleverne skal arbejde
indgående med et økologisk område.
Der er med andre ord ”ikke så mange
skud i bøssen” så det er vigtigt at aktiviteterne er planlagt og tilpasset gruppen
så udbyttet maksimeres.

Et godt råd er at kigge i undervis
ningsbekendtgørelserne.
Nærlæs dem, og du vil have en
række gode kort på hånden
til din planlægning.
Netop planlægningen er måske ofte lidt
anderledes end for en folkeskolegruppe.
Ofte har læreren særlige ønsker til temaer, men jo tidligere naturvejlederen
og læreren har kontakt, des flere frihedsgrader er der, idet læreren så også
kan rette undervisningen hen imod ekskursionen. Undervisningsprogrammet
for en gymnasieklasse planlægges for et
år ad gangen, så jo tidligere naturvejlederen har kontakt, des bedre...

Sortering af prøver stiller visse krav til
faciliteterne, men man kan med få midler komme ganske langt. Et naturskolelokale fuldt udstyret med laboratorieudstyr er ikke nødvendigt, -men lidt skal
der til.

Vi fik blandt andet fra Dansk
Naturvidenskabsformidling penge
til indkøb af laboratorieudstyr.
Alternativt kan gruppen selv medbringe
det naturvejlederen mangler Der står
mange veludstyrede ekskursionskasser
rundt om i biologilokalerne.

Fordele for Naturvejlederen

Der er gode muligheder for at ”holde
på” en gruppe i flere dage, og komme i
dybden med forskellige problemstillinger, diskutere natursyn, forvaltning
m.m. For en naturvejleder med mange
dagsture og kortere arrangementer, er
det en givende oplevelse og en kærkommen lejlighed til at skabe lidt mere ”ro”,
lære elevernes navne, have tid til en
hyggestund etc.

Samtidig er det faglige niveau
højere, hvilket på en positiv
måde stiller større krav til
naturvejlederen
(-men undervurdér ikke den tid der skal
bruges på udarbejdning af øvelsesvejledninger og forberedelse...).

Sådan får du hæftet

”Naturvejledning ved Vadehavscentret oplevelser med indhold...”. kan hentes
fra www.vadehavscentret.dk. Her kan
du også finde data indsamlet af naturvejlederne og deres brugere. Håber nogen kan bruge det som inspirationskilde. Og I er selvfølgelig altid velkomne til
at kontakte os på Vadehavscentret. o
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Tjen en tudse!
Granathuller på fælleden

Midt på den 2000 ha store Kalvebod
Fælled på Vestamager findes der mere
end 100 ens, cirkelrunde vandhuller.
Vandhullerne er fremkommet ved granatnedslag fra dengang området var militært skydeterræn. Det er nu 20 år siden
at fodtudser og artellerister udmarcherede. Området er fredet og invaderet af
dådyr og kreaturer. Mange granathuller
er i tidens løb groet til med pil og tagrør,
og er i dag dårligt egnede som ynglelokalitet for padder.
Hullernes beliggenhed tæt på hinanden
og deres ensartede udformning gør dem
ideelle til forsøgsområde for et ”rigtigt”
videnskabeligt projekt. De udgør en
enestående mulighed for at lave naturgenopretning af vandhuller for at tilgodese den grønbrogede tudse. Den grønbrogede tudse er truet i området, men er
ved etablering af paddehuller de seneste
år gået frem i antal.

I tudsernes tjeneste

I oktober måned var 1. c fra Christianshavns Gymnasium på besøg på Kalvebod Naturskole for at træde i tudsernes
tjeneste. De var det første hold der gik i
gang med den meget håndgribelige mission: At forbedre forholdene for padder
i fire udvalgte vandhuller således, at de
bedst tjener til at øge bestanden af den
grønbrogede tudse. Eleverne gik i aktion
med krum hals. Det her er deres projekt
og deres vandhuller, og man mærker fra
første færd et særligt engagement og en
særlig forpligtigelse overfor projektet.
Budskabet er simpelt - dagens hovedperson er den grønbrogede tudse. Eleverne opmåler vandhullerne og forskellige vandparametre, imens flora og
fauna også registreres. Bevæbnet med
økser og save ryddes hullerne for pilekrat. Til slut går det løs med skovle og
spader, så vandhullerne gøres mere lavvandede. Den grønbrogede tudse er
nemlig en krævende fætter, der kræver
varme og lavvandede vandhuller, for at
dens haletudser kan trives.
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Til foråret bliver det spændende at se
om den grønbrogede tudse atter kvækker i granathullerne. Nye hold fra Christianshavns Gymnasium fortsætter, hvor
de første slap. Der er vandhuller nok til
alle og vores mål er at udvide projektet
med flere gymnasier og skoler, hvor
klasserne kan følge deres egne vandhuller år efter år.

”Forbryderalbum” på hjemmesiden

På sigt er planen at lave en database,
som er tilgængelig på naturskolens
hjemmeside, hvor alle klasser indtaster
deres data om tudseprojektet. Eleverne
får hermed en enestående mulighed for
at sætte egne observationer ind i en
sammenhæng og bidrage til kontinuerlige målinger. Det giver også en meget
direkte mulighed for at dokumentere,
hvad effekten har været af den pleje de
har udført.
Elevernes egne billeder af tudserne vil
med tiden indgå i et ”forbryderalbum”
på naturskolens hjemmeside. Alle grønbrogede tudser har et unikt mønster på
kroppen. De forskellige individer kan
derfor følges fra år til år, så vi kan få
værdifuld information om deres færden,
vækst og alder; og blive klogere på dette
smukke dyr.
o

Af Søren Breinholt
Naturvejleder
Kalvebod Naturskole
Københavns kommune
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Fri jagt på
gymnasierne

Hvorfor skal vi overhovedet
lave naturvejledning for
gymnasieelever.
Bliver de ikke forkælet af
deres egne lærere?
Vores hverdag, der i forvejen
er fyldt op med skolebørn
eller børnefamilier, skal ikke
belastes med nye målgrupper.
Tja, sådan kan man nemt fristes til at tænke, når tid og
indsats skal prioriteres.

Vi har en stor og vigtig rolle at spille i
gymnasierne. Vi skal være modvægt til
elevernes daglige ”citylife”, vi skal hægte
deres teoretiske viden op på naturens
sammenhænge, og vi skal give dem primære oplevelser i naturen!

Gymnasieelever er ligeledes
nyklækket stemmekvæg!

Af Jes Aagaard
Naturvejleder
Jægersborg Skovdistrikt
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I kraft af deres alder er de godt på vej til
at blive en del af det demokratiske system. Vi skal understøtte den proces, de
skal forstå, at vores naturforvaltning er
under politisk kontrol, og at de selv har
indflydelse herpå. Som en elev sagde
under et fugleoplæg i fugletårnet på
Vestamager ”fuck de fugle, jeg vil hellere
have et fedt arbejde i Ørestaden”!

Vi har tre ben at gå på i et
samarbejde med gymnasierne.
wEn stor viden om enkeltemner i
naturen. Vi er specialister, som kan
forene teori og praksis og gerne med 		
aktiv elevdeltagelse. Tænk blot på
biformidling, eller hjorteopbrækning, 		
emner der rummer masser af
muligheder for at arbejde med
anatomi, kommunikation, økologi og 		
fysiologi.
wStort lokalkendskab til naturen, vi ved 		
hvad der gemmer sig og hvor det skal 		
findes.
wSpecialudstyr i store mængder, så
elever kan aktiveres.
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.... om læseplaner
Ny reform

Vi ved, der er ved at ske store forandringer i gymnasierne i disse år. En ny reform betyder at nye traditioner og undervisningsformer skal finde deres
naturlige plads i gymnasiernes univers.
En af intentionerne med den nye reform er en styrkelse af det naturvidenskabelige område. Derfor har en del naturvejledere fra København i år budt
ekstra meget op til samarbejde med de
københavnske gymnasier. I begyndelsen
af året blev der afholdt et ”tæt på fyraftensmøde” for gymnasiefaglærere på
Naturcenter Vestamager. 25 lærere fra
syv forskellige gymnasier mødte op til
vores salgsfremstød og fik en præsentation af de mange muligheder.
Naturvejlederne kan udfylde mange
forskellige roller i forhold til gymnasierne. Vi kan være konsulenter og grejbank
for lærerne, hvor vi kun indgår i den
indledende proces og hjælper med planlægning. Vi kan også være ansvarlige for
et helt forløb fra ende til anden, hvor vi
overtager klassen og laver et fast forløb.
På Jægersborg Skovdistrikt sværger vi
mest til at samarbejde om undervisningen i felten, som så er opdelt, så naturvejlederen og gymnasielæreren varetager hver vores specialer.
Vandhulsundersøgelsen kan læreren
nemt selv klare, men snakken om naturforvaltning og hvorfor vi skal lave kvalitetsundersøgelser, den tager vi.

Kontrakten skal være i orden

Gennem de sidste fem år har der været
et støt stigende antal gymnasieklasser,
som har brugt naturvejledningen på Jægersborg Skovdistrikt. Det har givet os
en god anledning til at udvikle nye metoder og emner, og samtidig givet os
værdifulde erfaringer. Men lad mig med
det samme slå fast - gymnasieelever har
også brug for den håndholdte oplevelse.

De skal på lige fod med yngre
elever have lov til fasen med
nøøøj – iiiiiih – ahhhh’er, det
er det der med, at følelserne
står i vejen for fornuften.
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På alle niveauer indgår biotopundersøgelser, men undervisningsmålene for denne del af
undervisningen er forskellige for de forskellige niveauer.
På obligatorisk niveau benyttes de planter, dyr og mikroorganismer, som findes på biotopen, som
baggrund for forståelsen af økosystemers struktur og funktion. På mellemniveau skal eleverne
opnå et bredere kendskab til planter og
dyr i udvalgte danske økosystemer, og på
højt niveau opnås et kendskab til den
danske natur, der kan give baggrund for
sammenligninger med udvalgte naturtyper fra andre dele af verden. På alle niveauer er det målet at give eleverne erfaringer og oplevelser i naturen, som kan
give baggrund for interesse for den danske natur og for naturtyper fra økosystemer i verden omkring os.

Sørg for at kontrakten er i orden. Hvad
er forventningerne til et besøg, hvilken
proces skal eleverne igennem, er det realistisk, og hvad skal de forberede sig på
hjemmefra?
Prisen er en ikke uvæsentlig detalje.
Gymnasierne er presset økonomisk og
har få midler til ekskursioner. Eleverne
hænger selv på transportomkostningerne, hvilket taler for at bruge nærmiljøet.

Eksempel på oplæg tilpasset gymnasier
Hjorteopbrækning à la gymnasium

For at få en bred faglig udfordring, som
mange gymnasielærere ønsker, så er en
traditionel hjorteopbrækning blevet en
del af et oplæg, vi kalder for ”forskellige
fordøjelsessystemers tilpasning til fødestrategi”. Denne type oplæg foregår ofte i
samarbejde med kemilæreren, og der
udtages prøver af fordøjelsesvæskerne
gennem hele systemet. Disse prøver bliver brugt i laboratoriet på gymnasiet efterfølgende. Efter eleverne har overværet en hjorteopbrækning, skal de selv
gøre sig nogle overvejelser om, hvordan
fordøjelsessystemet hos forskellige dyr
ser ud. Eleverne bliver inddelt i grupper
og får hver især 3-4 forskellige fugle.
Ved at se på næb og fødder skal de
komme med et kvalificeret bud på, hvilken føde fuglene spiser.
De skal også gøre sig nogle overvejelser
om, hvad det så betyder for deres fordøjelsessystem.
o
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”I egne øjne er
gymnasielærere
ikke hvem som
helst, de har jo
kandidatgrader
fra universitetet”

Gymnasieelever og natur

- det hænger da slet ikke sammen!

Det var sådanne udsagn, jeg blev mødt
af, da jeg for fire år siden blev ansat på
Naturhistorisk Museums feltstation,
Molslaboratoriet – med det formål at
udvikle naturvejledning for denne aldersgruppe. ”Det må jeg sgisme gøre
noget ved”, tænkte jeg, og det var selvfølgelig nemmere sagt end gjort.

Gymnasielæreren i naturen
Af Morten DD Hansen
Naturvejleder
Molslaboratoriet
Naturhistorisk Museum

” Det er rent spild
af tid, hvis fokus
bliver på udstyret
frem for naturen”

12

Gymnasier er en helt anderledes målgruppe end ”de lette” institutioner og
folkeskoler. Hvis man vil lokke eleverne
ud i naturen, er det læreren, man skal
have fat i, og i egne øjne er gymnasielærere ikke hvem som helst. De har jo kandidatgrader fra universitetet, og da deres
fag i hovedsagen er biologi, har de søreme ikke brug for vejledning i natur –
slet ikke!
Jo, de har. Ganske vist er der ligesom i
folkeskolen enkelte meget entusiastiske
og vidende lærere, som man trygt kan
overlade Danmarks ungdom til, men de
fleste har lige så lidt erfaring udi den
virkelige natur som alle andre danskere.
Undervisning ude i naturen er noget,
som disse lærere frygter, for eleverne
stiller trælse spørgsmål, som ikke udelukkende handler om kulstof- eller
kvælstofkredsløb. Det er disse lærere, vi
skal have fat i, for de skal også følge læseplanerne og give eleverne et førstehåndskendskab til naturen.

Men erfaringen viser, at det desværre
ikke er disse lærere, vi får. Som udgangspunkt er det de entusiastiske lærere,
som sagtens kan se værdien i, at eleverne kommer ud. Når en sådan lærer ringer, skal vedkommende blot sikre sig, at
naturvejlederen kan ”matche” lærerens
egen faglighed. Derfor må jeg altid lige
markere, hvad det er, jeg kan. I kommunikationen med læreren optræder jeg
derfor som hardcore biolog – det er
først, når eleverne er blevet fanget udendørs, at jeg forvandler mig til naturvejleder med et lidt bredere sigte.

Undersøgelser og oplevelser

Mit tilbud til klassen er ganske enkelt.
Jeg slæber dem med på en introduktionstur rundt på Molslaboratoriets 1½
km2 varierede naturarealer, hvor de får
et overordnet indtryk af landskabsdannelse og –historie. Derefter skal eleverne
selv udføre en biotopsundersøgelse (det
er det, læseplanen kræver), hvor de sammenligner to biotoper, f.eks. ege- og
askeskov, mht. jordbund – det er sjovt at
grave meterdybe huller - driftshistorie,
mikroklima, dyre- og planteliv mv.
Hjemme på laboratoriet laver eleverne
simple analyser af jorden, ligesom de
bestemmer planter og dyr så langt, som
det nu er muligt. Ud over lokalkendskabet er det der, hvor læreren og eleverne
virkelig har brug for hjælp –
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når eleverne skal have hjælp til bestemmelseslitteratur for at komme i bund
med arterne.
Så det bruger jeg en del tid på.

vendt tilbage på et feltkursus
fra Aarhus Universitet!
Hej igen!

Ud over det strengt faglige er det vigtigt
for mig at give eleverne nogle store ahaoplevelser derude, sådan at de også oplever den almindelige begejstring over
naturens forunderlige skabninger – admiraler, store løvgræshopper og gedehamse, skovgaltetand, mosskorpioner,
havørne og orangemyrer osv. osv. Det er
nemlig disse ekstra oplevelser, som eleverne husker, når de er kommet hjem.
Med f.eks. admiralerne er der den ekstra
pædagogiske finesse, at eleverne også vil
møde den sommerfugl, når de er kommet hjem til Middelfart, Albertslund,
Rønne eller Åbenrå.

Man kan spørge sig selv, om
naturvejledning over for
gymnasieklasser overhovedet virker og er indsatsen
værd? Det er svært at afgøre,
men forudsætningerne er i
hvert tilfælde til stede. Klasserne er nemlig på tur i 3-4
dage, og internationale undersøgelser viser, at det er
det mindste tidsrum, hvis
det overhovedet skal sætte
sig varige spor. Den første
dag går nemlig med, at eleverne vænner sig til omgivelserne og den sidste går på
at overveje hjemtransporten.
Der skal ro på, før der er
plads til læring.

Lavteknologi og gode historier
Hvad disse ”guldkorn” angår, skal man
som naturvejleder holde tungen heeelt
lige i munden. De entusiastiske lærere er
nemlig også meget ambitiøse, og de har
slet ikke øje for de almindelige naturoplevelser. Der er således ingen grænser
for, hvor meget elektronisk udstyr de
kan finde på at slæbe med, og hvor megen tid, de kan bruge på at pukle med
udstyret for til sidst at få fuldstændigt
forkerte tal – f.eks. en iltspænding på et
kvart milligram pr. liter og en pH på
10,3 i Møllebækken. Det er rent spild af
tid, hvis fokus bliver på udstyret frem
for på naturen. Så generelt satser jeg på
lavteknologi og gode historier - ketsjere,
syltetøjsglas, insektsugere, pH-sticks og
den slags. Det giver masser af resultater
og tid til langt flere oplevelser ude i naturen.

Er det indsatsen værd?

Sæsonarbejde

Det store problem med naturvejledning
over for gymnasieklasser er den udprægede højsæson. Klasserne vil uden undtagelse ud i perioden august-oktober,
idet foråret bruges på eksamensforberedelse. På Molslaboratoriet må vi derfor
sige nej til langt de fleste henvendelser,
fordi vi allerede er optaget. Hvis klasserne blot gad komme vinter eller forår, ville vi være på den grønne gren, men indtil videre afsætter jeg efteråret til
gymnasierne og resten af året til alle de
andre.
o

De entusiastiske
lærere er nemlig
også meget
ambitiøse, og de
har slet ikke øje for
de almindelige
naturoplevelser.

Motiverede elever

Det er en sand fornøjelse at arbejde med
gymnasieelever. De er motiverede, idet
de fleste jo har valgt biologi af interesse
(for genetik, fysiologi og i sjældne tilfælde natur), og de er åbne og interesserede. Det sker endog, at nogle begynder at
interessere sig for fugle eller bestemmelse af rovbiller eller edderkopper. Så får
de lidt ekstra opmærksomhed, for tænk
nu, hvis det er noget, der fortsætter lidt
længere end de fire dage på Mols…. Håbet er lysegrønt, og to gange har jeg faktisk oplevet, at en af ”mine” elever er
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Gymnasier på Øresund
”Vi arrangerer
sjældent oplevel
serne; de kommer
af sig selv ved de
praktiske aktivite
ter i forbindelse
med målinger og
analyser.”

Båden sætter farten op, så snart vi kommer ud i yderhavnen. De 12 gymnasielever og deres biologilærer, Jørn, sidder forventningsfulde i den store gummibåd
mellem indsamlings- og analyseudstyr og
nyder det gode sensommervejr. Snart fortæller det elektroniske ekkolod og søkort
os, at vi befinder os over 15 meter vandsøjle et stykke ude i Øresund. Vi kaster
anker og gør klar til at lave økologiske
indsamlinger og miljømålinger på den
første station.

Eleverne arbejder selvstændigt

Af Jens Prom
konst. leder
Øresundsmiljøskolen
Københavns Kommune
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Efter en kort teknisk introduktion til måleudstyret arbejder eleverne selvstændigt
i små grupper. Jørn har i timerne op til
ekskursionen introduceret dem for emnet, så de kender en del til den marine
økologi og ved hjælp af de udleverede instruktioner, kan de selv gennemføre de
fleste undersøgelser. Naturvejlederen og
biologilæreren kan nøjes med at komme
med praktisk hjælp, når det en gang imellem er nødvendigt, og at stille supplerende spørgsmål til måleresultaterne, der noteres i de medbragte skemaer.
De forløb, som Øresundsmiljøskolens naturvejledere og gymnasierne har udviklet,
er normalt baserede på, at skulle indgå i
et undervisningsforløb, som klassen alligevel skal gennemgå i økologi og miljø.
De praktiske øvelser og de direkte naturoplevelser på Øresund gør hav-, kystog miljøemnerne relevante og vedkommende for eleverne. På ekskursionen
samarbejder lærer og naturvejleder og
underviser eleverne i fællesskab. Det sætter naturvejlederens viden og forberedelse på en vis prøve, men giver også mange
spændende erfaringer igen.

Naturvejlederen kan supplere lærerens
viden om lokalområdets økologi, samt bidrage med sin arts- og metodekendskab i
undervisningssituationen.

Lærer og naturvejleder samarbejder

Et par af holdene måler vandets gennemsigtighed ved hjælp af hvide sigteskiver,
mens de andre hold undersøger temperatur, ilt- og saltindhold ved hjælp af elektroniske måleapparater ned gennem
vandsøjlen. Vi drøfter lidt, om 8 meters
sigtdybde er en rimelig værdi for tidspunkt og lokalitet, men salt-målingernes
afsløring af et overraskende højt saltindhold på bunden, vækker mest opsigt. Eleverne reflekterer over det og undres. Det
skaber nye spørgsmål og forståelse, at sidde lige i situationens centrum.
Når eleverne senere på dagen tegner diagrammer over vanddybde, temperatur, ilt
og salt, så ser de umiddelbart en sammenhæng mellem de teoretiske overvejelser og de praktiske aktiviteter. Det er
deres målinger og iagttagelser, der ligger
til grund for konklusion og senere rapporten – ikke en lærebogs, måske ellers
udmærkede beskrivelser og figurer. Det
gør stoffet og aktiviteterne vedkommende
for eleverne. Selv elever, der ikke finder
økologi eller biologi relevant får et mere
nuanceret syn på emnets relevans.

Oplevelserne kommer af sig selv

Ingen elev, der selv har firet en trekantskraber ned, trukket den i 10-20 minutter
og hevet posen op fuld af mudder, slangestjerner og havbørsteorme, glemmer lugten og synet af de mange spændende organismer og deres tilpasninger til livet i
mudderbunden.
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Vi arrangerer sjældent oplevelserne; de
kommer af sig selv ved de praktiske aktiviteter i forbindelse med målinger og
analyser.
På vej tilbage til Carls Bastion tæt ved
Holmen røgtes fiskegarn og ruser, så der
er masser af resultater og materialer med
tilbage til videre undersøgelser i laboratoriet og på gymnasiet i de kommende timer. Læreren og eleverne kan altså fordybe sig i et eller flere emner eller arbejde
videre med spørgsmål, man ikke kan nå
på en dags ekskursion.

Med waders og rejehov

Da vi lægger til ved bådebroen er den anden halvdel af klassen ved at gøre deres
undersøgelser på det lave kystvand færdige. De har – iført waders og med rejehove, net og andet indsamlingsudstyr – fundet ud af, hvad der lever i brakvandet ud
for miljøskolen. De har sorteret de indsamlede dyr og planter i bakker og akvarier og er i færd med, at bestemme arterne vha. nøgler, skemaer og stereoluppe.
Her bistår miljøskolens medhjælper, der
også har givet en hånd med under røgtning af ruserne på lavt vand, og da de udtog bundprøver, samt sigtede og analyserede indholdet.

På dybt vand – og lavt

Om eftermiddagen bytter holdene, så alle
får lejlighed til at arbejde på såvel det lave
som det dybe vand. Ekskursionen er en
del af et fagligt forløb og pensum for eleverne, så derfor skal alle have primære
erfaringer fra såvel det dybe Øresund,
som det lave kystvand. Med mindre klassen har valgt, at gå mere fagligt eller metodisk i dybden og koncentrere sig om et
enkelt emne (f.eks. faunatæthed eller diversitet på lavt vand, primær produktionen eller ilt- og stofomsætning på mudderbunden). Afslutningsvis runder
naturvejlederen af i nært samarbejde
med biologilæreren. Så får eleverne svar
på alle spørgsmål og har en klar fornemmelse af, hvad deres resultater og målinger viser og kan bruges til. I de efterfølgende timer arbejdes videre med emnet i
klassen såvel praktisk som teoretisk. Nu
er det eleverne, der skal formulere deres
erfaringer, måleresultater og konklusioner i en spændende formidlingsform og
de afleverer til slut en rapport over ekskursionens undersøgelser og resultater.
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Øresundsmiljøskolens tilbud til gymnasier

Mange gymnasielærere gennemfører selv
faglige ture i naturen og økologiske undervisningsforløb med klassen. Bl.a. derfor viger en del af gymnasielærerne tilbage fra at benytte naturskolerne. På
Øresundsmiljøskolen kan vi imidlertid
tilbyde en særdeles praktisk håndsrækning. Vi tilrettelægger og gennemfører
hav- og kystture for Københavns kommunes skoler og gymnasier uden, at det
koster skolen noget. Mange gymnasier
har ikke den adgang til at gennemføre
havture, som Øresundsmiljøskolen har
og derfor kan hjælpe dem med. Vi har det
nødvendige båd-, sikkerheds-, felt- og
analyseudstyr, så alle eleverne kan arbejde praktisk med feltundersøgelser under
fælles medvirken af lærer og naturvejleder. Og der er tilstrækkeligt med waders,
net og andet udstyr til at alle elever kan
blive aktiveret, hvilket ofte kan være vanskeligt på gymnasierne pga. materialemangel.

Indendørs på Carls Bastion

På Carls Bastion, som er et historisk
krudthus fra 1690 og som vores naturskole er indrettet i, har vi store akvarier
og vand-aktivitets-borde, som giver eleverne mulighed for, at gennemføre mange
iagttagelser af fisk og havdyr, samt lave
forsøg. Desuden findes mikroskop med
videokamera, så alle kan følge med, når vi
ser på plankton og laver arts- og indexbestemmelser. Herudover har vore naturvejledere et primært kendskab til områderne, samt til udstyr, båd og organismer.
Nye gymnasielærere eller andre, som kan
have en frygt for at kaste sig ud i uprøvede praktiske udfordringer, kan således få
hjælp til, at gennemføre felt- og laboratoriearbejdet.

Havlejrskoler og studieture

Øresundsmiljøskolen tilbyder endvidere
hjælp til gennemførelse af havlejrskoler
og studieture i ind- og udland, hvor hav,
kyst og vand er i centrum.
Vi samarbejder med foreningen Norden
og har et netværk af kolleger i hele Østersøområdet.
Vort mål er, at vi via det baltiske marine
netværk, kan medvirke til samarbejde
mellem gymnasier og andre skoler på
tværs af landegrænserne i Baltikum. o
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Sæbeskum og blomster
kan helbrede!
Naturvejledning i biotek-undervisning
Center for Natur & Miljø, Esrum Møllegård har gennem et stykke tid arbejdet
med at udvikle undervisningstilbud indenfor biotek for alle aldersgrupper og
uddannelsestrin. Undervisningen fokuserer på sammenhængen mellem natur
og bioteknologi. Ideen er at koble den
oplevelsesprægede naturvejledning med
den mere rammefaste undervisning i laboratoriet. Under kyndig vejledning
henter eleverne selv deres forsøgsmaterialer i naturen.

skal eleverne lave deres egen salve, plastre, amuletter m.m. Som bindemiddel
brugte man i middelalderen æg, fedt og
honning, og det er ikke alle elever som
er lige begejstrede for at smøre det på
huden. Som undervisningen skrider
frem øges interessen og næsten alle elever bliver efterhånden godt indsmurt i
salver og får forbindinger og plastre på.
Forløbet afsluttes med en snak om,
hvordan teknologien i dag hjælper os til
at få en lettere hverdag.

Undervisningen udvikles i samarbejde
med Danmarks Farmaceutiske Universitet, industrien, gymnasier og folkeskoler, og tilrettelægges så elevernes nysgerrighed bliver pirret, og deres interesse
for beskæftigelse indenfor biotek øges.

Mælk og mikrobiologi

Medicinmand for en dag

Af Hans Wernberg &

Bent Otto Poulsen
Center for Natur & Miljø
Esrum Møllegård.
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Til folkeskolen ligger der allerede to
gennemarbejdede undervisningsforløb.
Denne undervisning er lavteknologisk
og meget praktisk baseret, da bioteknologisk teori ikke indgår i folkeskolernes
pensum. Det første forløb har titlen
’Medicinmand for en dag’ og foregår i
både klosterhave og laboratorium. Efter
en kort gennemgang af Esrum Klosters
historie og munkenes brug af klosterhavens urter, bliver eleverne sendt ud på et
orienteringsløb i klosterhaven. Spørgsmålene på posterne tager udgangspunkt
i en egenskab ved planten, og eleverne
skal svare ud fra kendte situationer i
hverdagslivet. Besvarelsen af spørgsmålene afslører en medicinhistorisk person, hvis liv kort gennemgås.
Planter plukket i klosterhaven tages herefter med til laboratoriet. Det overordnede tema i laboratoriet er behandling
af sygdomme og skavanker i middelalderen (ca. år 1000 - 1536). Ud fra de
indsamlede urter og tørret materiale,

Det andet folkeskoleforløb i bioteknologi henvender sig til de ældste elever.
Også her er naturvejledning integreret
med undervisning i et laboratorium. Et
økologisk landbrug danner ramme om
naturvejledningen. Eleverne bliver
rundvist på marker og i stalde og indhenter prøver med råmælk, som skal
analyseres i laboratoriet. Råmælken undersøges for bakterier og svampe. Første
dag podes forskellige agarplader med
råmælk, og tredje dag vender klassen
tilbage for at analysere de inkuberede
agarplader. Som reference anvendes mejeriets krav og test af råmælk fra den
samme dyrebesætning. Undervisningen
tager også eleverne med på en rundtur
gennem den mikroskopiske verden i en
Powerpoint-præsentation.

Klosterplanter helbreder

Til gymnasiet har Esrum Møllegård to
tilbud i bioteknologi under opsejling.
Jordstængler fra sæbeurt graves op i
klosterhaven, hestekastanjer indsamles i
Gribskov og frugter plukkes fra kermesbær i Møllegårdens omgivelser. I Esrum
å og sø fanger eleverne hvirvelløse smådyr som ferskvandssnegle. Fra planterne
udtrækkes saponiner, som bliver testet
på ferskvandsnegle.
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Baggrunden for disse forsøg er den livsfarlige, vidt udbredte tropesygdom sneglefeber (bilharziose), som spredes til
mennesker via ferskvandssnegle. Hvis
man kan bekæmpe ferskvandsneglene, så
kan man også undgå at få sygdommen.

Sneglefeber

Sneglefeber er forårsaget af fladorme,
som kaldes ikter. De lever i blodkar i
urinblæren eller tarmen hos mennesker,
men har snegle som mellemvært. Æg i
mennesket føres med blodbanen rundt i
kroppen og trænger ud gennem tarmvæg
og urinblærevæg og sætter sig fast i forskellige organer hvor de forårsager betændelser, nedsat funktion, henfald af
væv eller fibroser. Desuden opstår der
blødninger fra tarmen eller urinblæren.
Æggene kan også sætte sig fast i centralnervesystemet eller æggelederne. Konsekvenserne er lammelser eller sterilitet,
ofte forbundet med store smerter. I sidste
ende kan sneglefeber medføre døden.

De fungerer som plantepigmenter, der
er ansvarlige for farverne i blomster og
frugter. De er også tilstede i blade.
Flavonoider indgår derfor hyppigt i
menneskets diæt, specielt hvis denne indeholder mange grøntsager og frugter.
Men flavonoider har også andre egenskaber – de beskytter planten mod ultraviolet lys fra solen.
UV-lys fra solen indeholder så meget
energi, at kemiske bindinger kan blive
ødelagt. Det kan bl.a. gå ud over arvematerialet DNA, hvilket kan føre til hudkræft
hos mennesker. Løg, appelsin og andre
planter må ligesom mennesket beskytte
sig mod UV-lys, og det gør de ved at producere UV-absorberende stoffer som
flavonoider. Denne egenskab hos flavonoider gør at de kan anvendes i solcreme.
Der er for nylig introduceret en solcreme
med indhold af flavonoider udtrukket fra
appelsinen. Flavonoider undersøges vha.
tlc (tyndlagschromatografi) og UV-lys. o

Sæbeskum som sneglegift

Saponiner er sæbeagtigt skummende
plantestoffer, som har forskellige biologiske og farmakologiske egenskaber. I
naturen sikrer en række saponiner planter mod angreb fra bakterier og svampe.
Saponiner har også hæmolytiske egenskaber. De ødelægger de røde blodceller
ved at opløse deres membraner. Denne
egenskab gør at saponiner kan anvendes
som sneglegift. Saponiner kan dræbe
ferskvandssnegle, som spreder den frygtede tropesygdom sneglefeber.
Den snegledræbende egenskab hos kermesbær blev opdaget af den etiopiske
biolog Aklilu Lemma. Han undrede sig
over at der ikke var snegle i vandet de
steder hvor kvinder vaskede tøj i floden.
Landsbyens kvinder brugte de grønne
bær fra kermesbær som sæbe. Uden
snegle kan sneglefeber ikke overføres til
mennesker og Aklilu Lemma indså
straks at bærrene måtte kunne anvendes
til bekæmpelse af sneglefeber.

Appelsiner i solcremen

Det andet biotektilbud til gymnasiet
handler om flavonoider. Disse stoffer er
ekstremt almindelige i planteriget.
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Naturvejledning i
gymnasie og HF
Hvorfor bruger gymnasiet ikke
naturvejledning?

Ja, hvorfor gør de ikke det, når naturvejledere burde have en masse gode tilbud
til unge mennesker?
”Naturvejlederne bruger vi mest på lejrskoler i eksotiske områder i Danmark,
men til daglig knap så meget.” Det er i
hvert fald hvad man får at vide hvis man
spørger sine biologikollegaer rundt omkring. Mange indrømmer at de faktisk
aldrig har inddraget naturvejledere i deres undervisning på trods af at de jo, når
man spørger, sagtens kan se, at det kunne give nogle ekstra oplevelser og dimensioner i undervisningen. Der er
også nogle der siger, at naturvejledernes
tilbud ikke er så fokuseret på gymnasiet.
Det må der kunne gøres noget ved!

Naturvejlederne er troværdige og
engagerede
Af Karin Frykman
Gymnasielærer
Ordrup Gymnasium

Af Grethe Hansen
Gymnasielærer
Nørre Gymnasium og
Østre Borgerdyd
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Vore egne erfaringer med naturvejledere
i den gymnasiale biologiundervisning er
meget positive!
Da jeg for eksempel for en del år siden
første gang var ved Ho-bugt med min
højniveau 3.g biologiklasse, ringede jeg
til naturvejlederen ved Blåvand, som var
meget behjælpelig med ideer til hvordan
man fik mest muligt ud af de tre dage i
Ho-bugt og som tilbød at gå med til
Langeli (en tur på ca. fire timer). Endvidere fik vi et foredrag om fugletræk og
så hvordan man indfangede fugle til
ringmærkning ved Blåvand, alt sammen
fantastiske oplevelser, som blev leveret af
en vidende og meget engageret naturvejleder, som rykkede eleverne. Når naturvejlederen står ude i naturen med en
flok elever er den store fordel at naturen
konkret er der. Det er noget andet end et
klasseværelse og teoretisk undervisning.
Naturvejlederen er på en hel anden
måde forbundet med det han/hun taler
om end man er som lærer i det firkantede lokale. På den måde virker en god naturvejleder mere autentisk, tættere på
naturen og derfor værd at lytte til, naturvejlederen er mere ”naturens talerør”.

Det store engagement og viden om den
konkrete og lokale biologi er med til at
understøtte dette. Det er derfor en fornøjelse som lærer at iagttage hvordan
denne naturmand ud fra en anden tilgang understøtter det natursyn, man
som gymnasielærer gerne vil fremme,
men tit har lidt vanskeligt ved at få med
i den almindelige biologiundervisning.
Naturforvaltning, som er en del af biologiundervisningen, bliver utroligt vedkommende med naturvejlederens tilgang til emnet.
Efter første gode oplevelse i Ho har jeg
været der en del gange og hver gang ringet til Blåvand så mange elever har haft
glæde af den naturhistorie og naturoplevelse, som naturvejlederen formidlede.
Den udbytterige og spændende tur for
nyligt i Dyrehaven er et andet godt eksempel på en oplevelsesrig og for eleverne spændende dag med gode aftaler før
turen mellem naturvejleder og mig som
lærer. Det giver god basis for den kommende økologiundervisning. Jeg glæder
mig til et økologiforløb med en tændt
klasse.

Skævt for gymnasieelever

Desværre går det ikke altid så godt. Der
har i enkelte andre tilfælde været oplevelser, hvor det for naturvejlederen var
svært at finde niveauet. Jeg husker en
gang, hvor jeg havde haft en god og lang
snak med naturvejlederen om, hvad det
var klassen havde arbejdet med før turen, og hvad det kunne være fint at fokusere på. Vi var meget enige i telefonen, men det viste sig i praksis ikke at
holde. Det blev til en gennemgang af
helt banale detaljer, som eleverne oplevede som børnestof og disse sekvenser
skyggede desværre for meget for de
spændende lokale historier, der kom
indimellem. Det var for mig tydeligt, at
eleverne var ukoncentrerede efter de
lange mere banale indslag og jeg havde
svært ved at ændre det i situationen.
Her var det nok mig som lærer, der fik
mest ud af det, idet jeg blot automatisk
sorterede kendt stof fra. Undervejs
tænkte jeg dog på, hvordan det kunne
gå så galt, fordi jeg faktisk syntes jeg
havde gjort en stor indsats for at aftale
niveau og indhold. Hvorfor kunne jeg
blive så misforstået?
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Var det fordi naturvejlederen var urutineret, var for fokuseret på den sædvanlige rutine og for lidt på elevernes medleven?? Jeg ved det ikke den dag i dag,
men det betyder nok, at jeg tøver en
kende med at springe ud i en ukendt naturvejleder og i stedet holder mig til en
jeg har fået anbefalet af kolleger og desværre undlader at kontakte naturvejlederen i et ukendt område – og det er
måske synd???

Naturvejledere bruges alt for lidt!

Det skyldes nok, at naturvejlederne
mest formulerer sig til folkeskoleelever,
men nok også, at man som gymnasielærer ikke har det langt nok fremme i bevidstheden. Vi må opfordre til at der gøres en indsats for at formidle tilbudene
med tydelig adresse til gymnasiet.
Vi vil gerne bidrage til dette med en
omtale i biologilærernes blad
o

”Naturvejlederne
bruger vi mest på
lejrskoler i eksotiske
områder i Danmark,
men til daglig knap
så meget.”

Der mangler oplysning om naturvejledere

Hvorfor står det så ringe til med at bruge naturvejledere i gymnasieundervisningen?
· Er det fordi lærerne tror de godt selv
kan?
· Eller fordi man har opfattelsen af naturvejledere som nogen, der især arrangerer ture for børnehaver, folkeskoler og
for pensionister i lokalområdet? (en opfattelse, der i øvrigt bliver bekræftet, når
man tjekker en del af de hjemmesider,
der skriver om naturvejleder-arrangementer)
· Eller er det fordi naturvejledere faktisk ikke er interesseret i gymnasieelever, fordi de måske er for vanskelige at
have med at gøre?
· Eller er det fordi naturvejlederne er
for dårlige til at reklamere for sig selv
som en mulighed for gymnasieundervisning.
Vores bud er nok at der findes utrolig
mange engagerede, inspirerende og dygtige naturvejledere, men at det skorter
på en mere direkte fokusering på gymnasietilbud, der er tilrettelagt i samarbejde med gymnasielærere, så de reelt
giver gedigent stof og oplevelser til
gymnasieeleverne. Der savnes i høj grad
også mere og klarere oplysning om de
gode tilbud der er egnede for gymnasier,
med gode fyldestgørende beskrivelser
på nettet. Derefter skal det rygtes blandt
kollegerne, så de gode tilbud også bliver
udnyttet.
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Den ny gymnasiereform
Den nye gymnasiereform
er under opsejling og
indføres fra sommeren 2005.

Som naturvejleder er
det vigtigt at kende sine
målgrupper, og derfor er
det også relevant at vide,
hvad gymnasielever og
deres lærere forventer
af fagligt indput, når
de benytter sig af
naturvejledning.

Af Ulla Didriksen
Publikum- og Undervisningschef
Zoologisk Have
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Hvis man klipper fra UM hjemmeside,
finder man beskrivelser af de nye tiltag.

Grundforløbet

Alle elever på det treårige gymnasium begynder med et halvt års grundforløb, som
skal give dem faglig indsigt og forståelse,
samt en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder som giver grundlag for deres senere valg og gennemførelse af studieretning – de sidste 2½ år i gymnasiet.
Grundforløbet består af fagene dansk, engelsk, historie, idræt, matematik, samfundsfag, et kunstnerisk fag, et naturvidenskabeligt fag og to fremmedsprog.
Desuden indgår der en timeramme kaldet
”Almen Studieforberedelse” til brug for
samarbejde mellem fagene.
Almen studieforberedelse er ikke et nyt
fag, målet er at forene almen dannelse og
studieforberedelse, dvs. få de kendte fag til
at spille sammen i en ramme, der sikrer
læring i et tværfagligt undervisningsforløb. I grundforløbet indgår desuden et naturvidenskabeligt studieforløb.

Naturvidenskabeligt grundforløb

Gennem undervisningen i det naturvidenskabelige grundforløb det første halve
år skal eleverne opnå forståelse for naturvidenskabelig tankegang og udvikle centrale naturfaglige kompetencer (empiri-,
ræsonnements- og modelleringskompetencer) samt arbejde med kommunikation af naturfagligt stof.
Inden for rammerne af almen studieforberedelse skal de naturvidenskabelige fag
desuden - i skiftende kombinationer –
indgå i forløb, hvor hovedsigtet er at udvikle elevernes kompetencer til at bruge
faglig viden fra de enkelte fag til opnåelse
af viden om et sammensat problem. Desuden skal eleverne kunne vurdere grænserne for, hvad de enkelte fags særlige faglighed og metoder kan bidrage med i
forskellige sammenhænge.
De naturvidenskabelige fag og matematik
skal ikke kun samarbejde indbyrdes, men
skal også indgå i helt andre og meget relevante kombinationer af faglige tilgange
(f.eks. fysik og filosofi, biologi og religion
eller matematik og samfundsfag). Dette
foregår som tværfaglige samarbejder under almen studieforberedelse.

Naturvidenskab og matematik skal styrkes!

· Ved at indføre almen studieforberedelse, hvor der lægges vægt på, at også naturvidenskabelige dannelseselementer indgår
som en væsentlig baggrund for en
sammenhængende videnskabelig og historisk forståelse.
· Ved at indføre et naturvidenskabeligt
forløb i grundforløbet med fagelementer
fra biologi, fysik, naturgeografi og kemi.
· Ved at øge muligheder for samspil mellem de naturvidenskabelige fag. Forsøg
med særlige naturvidenskabelige klasser
og med fagpakker inden for matematik,
fysik og kemi har vist, at et øget samspil
på fagenes høje niveauer styrker mulighederne for faglig fordybelse.
· Ved at bedre muligheder for, at særligt
interesserede elever kan tone deres uddannelse i naturvidenskabelig retning.

Sammenhængende forståelse

Almen studieforberedelse skal i grundforløbet i det almene gymnasium fylde
mindst 20% og i studieretningsforløbet
mindst 10%. Det skal foregå ved, at eleverne beskæftiger sig med forløb, hvor de
opnår en sammenhængende forståelse af
natur-, menneske-, og samfundsopfattelse
på tværs af de enkeltfaglige tilgange til
verden. Konkret ved at arbejde med problemstillinger og bærende forestillinger,
som de enkelte fag belyser fra hver deres
faglige vinkel.
I almen studieforberedelse får eleverne
mulighed for at arbejde med fagene hen
over gymnasiets tre fagområder: det naturvidenskabelige, det humanistiske og
det samfundsvidenskabelige. Det kan
f.eks. være i et forløb, hvor fagene fysik,
biologi, filosofi og religion arbejder sammen om at belyse, hvilke betingelser der
nødvendigvis må være opfyldt for, at liv,
som vi kender det her fra Jorden, eventuelt har kunnet slå rod andre steder i universet. Her kan man arbejde med at kortlægge universets arkitektur, afstands- og
størrelsesforholdene i vores eget solsystem og i mælkevejen koblet med undersøgelser af organiske stoffer og energi til
livsprocesser. Her kan filosofi og religion
spille sammen med de naturvidenskabelige fag om at påpege betydningen af at opdage, at vi ikke er alene i universet.
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Eleverne vil både opleve forløb, der tager
udgangspunkt i bestemte perioder i historien og giver dem indblik i netop den periodes dominerende tankemønstre og
forestillinger inden for kunst, videnskab
og samfundsopfattelse, og de vil opleve
forløb, der tager udgangspunkt i bestemte
store ideer, der giver dem indsigt i, hvordan ideer om menneskenes forhold til sig
selv og hinanden, til samfund og natur
har ændret sig over tid.

Hvem skal undervise i almen
studieforberedelse?

Alle lærere kan indgå – ligesom hele gymnasiets fagrække kan indgå – også selv
om der er tale om et fag, som holdet ikke
har som selvstændigt fag (f.eks. astronomi, billedkunst, filosofi, musik, mv.). Der
bliver med andre ord ikke tale om at udnævne en speciel lærer i almen studieforberedelse, men det er rektor, der fordeler
den samlede uddannelsestid i almen studieforberedelse på de enkelte fag og de
enkelte lærere.

Naturvejlederens rolle i det nye gymnasium

Det nye grundforløb i det første halve år
af gymnasieuddannelsen betyder, at gymnasielærerne nu er ude for at søge nye
veje og ny inspiration. Og det er her naturvejlederen kan komme ind med et
tværfagligt input.
Naturvejlederens faglige kompetencer er
ofte meget tværfaglige. Der formidles
både miljø, de mere hardcore naturaktiviteter, kulturmiljø, kunst og matematik –
you name it.

Natursyn og naturetik

Et muligt tværfagligt emne mellem fagene
dansk og biologi kunne være natursyn og
naturetik.
Hvorfor skal der etableres nationalparker
i Danmark? Hvilket syn har danskeren på
naturen? Bygger vi vores natursyn på
guldalderdigternes beskrivelser? Hvilke
økonomiske interesser er der i at etablere
en nationalpark? Kan man indføre dyr?
Uroksen, bæveren m.m.? Hvad må man
som dansker i en nationalpark? Osv.
Eleverne skal vælge en vinkel på emnet og
skrive en problemformulering. Et besøg
hos en velfunderet naturvejleder der arbejder med nationalparkproblematikken
kunne indgå i almen studieforberedelse.
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Ligeledes kan artikler fra den løbende offentlige debat inddrages, en konkret undersøgelse på stedet kan måske også belyse emnet, og eleverne kan videreformidle
emnet til kammeraterne eller andre målgrupper.

Spændende projekter i posen

Så egentlig er det op til den enkelte naturvejleder at finde egnede problemstillinger
indenfor det område man nu arbejder i
og målrette det til gymnasiets grundforløb. Derefter bør man tage kontakt til de
lokale gymnasier og aftale et møde med
biologilærerne.
De er nemlig meget søgende – gymnasielærerne. De skal ud og markedsføre deres
fag det første halve år, så spændende, at
det kan inspirere og overbevise eleverne
om, at de bør vælge faget de næste 2½ år.
Det betyder at biologilærerne på linie
med andre faglige lærere skal sælge deres
fag på ganske få måneder og jo mere de
har i posen af spændende aktiviteter og
ideer til anderledes tværfaglige projekter,
jo mere synlige bliver de i elevernes øjne.
Og så kan vi jo håbe på, at der udvikles en
stigende interesse for faget biologi.

Ingen adgang med biologi

En stor hurdle er dog stadig tilbage, idet
biologi p.t. ikke regnes som et adgangsgivende fag til universitetet. Eleverne skal
stadig supplere med GSK fag (Gymnasiale
Supplerings Kurser), hvis de ”kun” har
biologi på A-niveau. Biologi vægtes altså
ikke lige så højt som matematik, fysik og
kemi.
Så selv om eleven ønsker at læse biologi
på universitetet og har biologi og matematik på højniveau, så kræves der at eleven supplerer sit niveau i fysik eller
kemi.
I forbindelse med den kommende universitetsreform kan det dog være, at adgangskravene bliver anderledes, det er
en del af den diskussion der foregår på
de højere læreranstalter.
o

Den nye
gymnasiereform
betyder, at
eleverne starter
mødet med
gymnasiet ved
at gennemføre et
grundforløb, som
varer et halvt år.
Herefter starter
selve studieret
ningsforløbet på
2½ med fagene
der som hidtil er
opdelt i A-, Bog C-niveau.
I det ”nye”
gymnasium
fokuseres der
meget på
tværfaglige
samarbejder og
projektarbejde.

Ønsker du at
læse mere om
gymnasiereformen
så find den på
www.uvm.dk
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Faglighed fremfor naturoplevelser
Hvorfor formidler naturvejlederne
generelt ikke for gymnasierne?

Gymnasierne kommer skam –
men ikke så tit

Min fordom om at naturvejledere ikke formidler for gymnasierne holdt ikke stik. Kun
fem ud af de 15 naturvejledere
ser slet ikke noget til gymnasierne. De øvrige steder udgør
gymnasierne en forsvindende
lille andel af brugerne. De fleste af naturvejlederne har totre gymnasieklasser om året,
mens et enkelt formidlingscenter årligt får besøg af ca. 25
klasser. Så vi laver naturvejledning for gymnasierne, men
hvorfor er der så ikke flere
klasser der bruger naturvejlederne?

Bevæbnet med denne fordom samt telefon, papir, pen og en ti måneder
gammel baby til at bide i telefonledningen, ringede jeg til 15 tilfældigt
valgte naturvejledere rundt om i landet for at høre deres mening. De 15
naturvejledere repræsenterer alle dele af landet og forskellige typer arbejdspladser, men deres erfaringer er ikke nødvendigvis dækkende for
alle naturvejledere.

Gymnasielærerne kan selv!

Af Dorte Salomonsen
Naturvejleder
Øresundsmiljøskolen

Det er fornemmelsen hos en del
af de adspurgte naturvejledere.
Når gymnasierne ikke kommer
oftere er det fordi biologilærerne
enten selv laver biotopsundersøgelser med deres klasser, eller
vælger besøgssteder med en højere faglig profil. Gymnasielærere der skal på lejrskole ringer
dog ofte for at nyde godt af naturvejlederens lokalkendskab,
når de planlægger deres aktiviteter. Nogle steder benytter gymnasielærerne også faciliteter såsom både, udstyr og laboratorier
og står selv for undervisningen.
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Mangler penge og tid

Andre bud på hvorfor gymnasierne ikke benytter naturvejlederne mere, er tidsmangel, for
lange afstande til den lokale
naturvejleder samt meget begrænsede ekskursionsbudgetter. Et af de mere eftertragtede
besøgscentre oplever dog ikke
at økonomien forhindrer gymnasierne i at benytte stedet. Her
har de en flok “faste kunder”
der vender tilbage år efter år
med deres klasser. Disse lærere
har formået at få skabt en fast
tradition, så der hvert år afsættes tid og midler på gymnasiet
til lejrskoleophold med biologiske undersøgelser for deres
klasser.

Naturforvaltning i Danmark

En sjov krølle er, at flere internationale klasser eller
gymnasier der har udenlandske venskabsklasser på
besøg, benytter naturvejlederen til at give konkrete eksempler på naturforvaltning
i Danmark.
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Mund til mund metoden
Reklamerer ikke overfor
gymnasierne

Nogle naturvejledere ser ikke
gymnasierne som deres målgruppe, eller vil ikke prioritere
denne gruppe særlig højt. Men
en del af naturvejlederne vil gerne have flere gymnasieklasser på
besøg, da det giver en personlig
faglig udfordring og en variation
i forhold til de vante målgrupper. Ingen af de 15 naturvejledere annoncerer dog deres tilbud
overfor gymnasierne! Selv på
Skov- og Naturstyrelsens liste
over naturvejlederne er det meget få der overhovedet nævner
gymnasierne som målgruppe, så
hvordan kan lærerne vide at naturvejledning er et relevant tilbud til dem?

Gymnasielærere er meget trofaste. Flere naturvejledere oplever
at det er de samme lærere der
vender tilbage fra år til år. Når
nye gymnasielærere ringer sker
det ofte på anbefaling fra de
“gamle kunder” eller fordi naturvejlederen har optrådt i radio, tv
eller på møder for gymnasielærere. Naturvejlederens personlige kontakter til gymnasielærere
(f.eks. fra en fælles studietid)
spiller også en stor rolle.

Hvordan får vi gymnasierne til at benytte
naturvejlederne mere?
		
10 hurtige bud:
Målret information til gymnasierne - omtal også gymnasierne som
målgruppe på hjemmesider, i foldere og andet info-materiale
Læg vægten på det faglige indhold af naturvejledningen i
informationsmaterialet - men inddrag endelig naturoplevelser
under selve turen
Nærlæs gymnasiets undervisningsbekendtgørelse som inspiration
til temaer og niveau

Til eksamen hos gymnasielæreren

Det er hovedsaglig biologi- og
geografilærere naturvejlederne
møder. Og disse lægger generelt
stor vægt på faglighed fremfor
naturoplevelser. Nogle gymnasielærere anerkender ligefrem ikke
naturvejlederens faglighed, medmindre naturvejlederen selv er
universitetsuddannet. En enkelt
har været ude for at gymnasielæreren ville på en forekskursion
for at checke de faglige forklaringer der blev serveret. “Jeg vil såment gerne have flere gymnasieklasser, men jeg vil ikke til
eksamen hos gymnasielæreren,
før jeg får lov til at formidle for
hans elever”, som naturvejlederen
udtrykte det.

Mød lærerne på de lokale gymnasier for at skabe personlige kontakter
Planlæg indholdet af turen i samarbejde med gymnasielæreren
Fordel rollerne under turen så både naturvejlederen og læreren får brugt deres viden og erfaring
Lav øvelsesvejledninger og ark til dataopsamling så eleverne selv kan gennemføre undersøgelser
Supplér det gymnasierne selv kan ved at tilbyde viden, udstyr eller naturlokaliteter de ikke selv har til rådighed
Læg et realistisk prisniveau for turen
Gymnasiernes højsæson for ture er august – oktober, så giv dem plads i kalenderen!
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Tove Stockmarr
formand
Naturvejlederforeningen i Danmark.

® … Hvad er nu det?
I sidste nummer af NATURvejleder kunne man læse, at det lille ® synes at
have holdt sit indtog i dansk naturvejledning. Umiddelbart tillægger man
måske ikke symbolet særlig stor betydning, for vi møder det ofte i knytning
til alle mulige produkter som vi omgiver os med i dagligdagen. I sidste
nummer af NATURvejleder fik symbolet mig imidlertid til at spærre øjnene
op, fordi det blev brugt i en for mig endnu uset sammenhæng.

Formandens

Snapsesafari® var en af de mange sammenhænge som jeg så symbolet i
ledsagelse med. For lige at være helt sikker på, hvad det egentligt dækker
over, er turen forud for dette, gået omkring Patent- og Varemærkestyrelsens
hjemmeside. Her beskrives ® som et mønsterbeskyttet varemærke. Når en
person har beskyttet et påfund såsom ”Snapsesafari”, betyder det, at ingen
andre herefter må benytte betegnelsen, idet det nu hos Patent- og
Varemærkestyrelsen er registreret som et forretningskendetegn der
refererer til det specifikke produkt/ydelse som indehaveren af
”snapsesafari” sælger.

Leder

I mine øjne er det lille ® et fremmedlegeme indenfor naturvejledning i
Danmark, som jeg slet ikke kan få til at forenes med naturvejledernes
uskrevne regler for god takt og tone, hjælpsomhed, sparring - det være sig
kollegial eller faglig: Kort sagt alle de ting vi gør i hverdagen til glæde for os
selv og til glæde for en god kollega – man kunne kalde det
erfaringsudveksling.
Jeg har på den anden side stor forståelse for, at de efterhånden mange
naturvejledere, der forsøger at opretholde livet ved selvstændig
naturvejledervirksomhed, arbejder på lidt andre og til tider hårdere
betingelser end de, der sidder i et ansættelsesforhold. Den gruppe
kollegaer vil vi gerne i foreningens bestyrelse ofre al den opmærksomhed
og støtte, vi kan. Imidlertid kan jeg forestille mig, at denne gruppe har
mindst lige så meget brug for et velfungerende netværk af kollegaer, der er
åbne over for vidensdeling og udveksling af kollegial inspiration.
Ind til videre betragter jeg det som et fredsommeligt virus der forhåbentligt
ikke spreder sig. Men sikken et potentiale det kan få, hvis det får ordentligt
fodfæste blandt de hjemlige naturvejledere, så vi fremover kommer til at se
mange velkendte begreber ledsaget af symbolet. I bestræbelserne på at
beskytte ens egne gode ideer, kunne man forestille sig, at andre ville følge
eksemplet, så vi fremover ville møde mønsterbeskyttelsen i naturvejledersa
mmenhænge. Kan I se det? Løvfaldsture®, stenture®, cykelture®… Og hvem
kommer mon først til mølle med en mønsterbeskyttelse af
naturvejledningsture®?
Kære Naturvejledere - Hjælp os med at holde virusset i ave, og begynd ikke
at mønsterbeskytte alle jeres geniale påfund. For sikke vi kan sidde og
vogte på vore egne og hinandens gode ideer. Vi har nok at se til. Vi har så
meget spændende at se til. Kræfterne skal bruges dér hvor de virkeligt gør
nytte.
Tove Stockmarr©
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Nyt fra bestyrelsen december 2004
Medlemsliste til alle medlemmer

Honorar til redaktørerne

Mange medlemmer har gennem den første halve snes af foreningens leveår lagt et stort frivilligt arbejde i at holde foreningens mange hjul i
gang. Det har været en livsbetingelse for foreningen. Vi er imidlertid
nået til et stade i foreningens liv, hvor nogle af de mere rutineprægede
opgaver er blevet så store, at bestyrelsen har fundet det både nødvendigt
og rimeligt at honorere indsatserne mere kontant. Således har vi siden
generalforsamlingen i april 2004 betalt Johannes Lund Rasmussen for at
holde styr på foreningens ud- og indmeldinger. Tilsvarende har bestyrelsen besluttet at yde et honorar til Lars Stubkjær og Finn Lillethorup,
der forud for hvert blad lægger et stor indsats i at arbejde med bladets
layout og gøre det klar til tryk og ud til medlemmerne.
Det er en ny praksis, som vi håber at høre medlemmernes positive respons på til generalforsamlingen i marts. Samtidig kan vi drøfte om vi
f.eks. kan betale os fra bogholderifunktionen, således at frygten for at
komme til at sidde med den funktion ikke skal skræmme folk fra at stille op til bestyrelsesvalget.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Én af naturvejlederforeningens vigtige opgaver er at skabe netværk eller
kort sagt kontakt mellem medlemmerne. På foreningens hjemmeside
kan man finde et link til Skov- og Naturstyrelsens liste over naturvejledere, hvor stort set alle uglebærende naturvejledere er med. Vi har imidlertid en del medlemmer, som ikke er uglebærere, men som har valgt et
medlemskab, fordi de arbejder med naturvejledning og gerne vil være
med i vores gode selskab. Endvidere har vi den store gruppe af grønne
guider, som med stor applaus blev budt velkommen i foreningen for et
år siden.
På den baggrund ønsker vi at trykke og distribuere en adresseliste over
alle foreningens medlemmer, som et værktøj til at knytte og opretholde
kontakten mellem foreningens medlemmer.
Vi har undersøgt den juridiske side af sagen og fået besked fra Datatilsynet, som siger, at det er ok at trykke en adresseliste i medlemsbladet,
men at det vil kræve tilladelse fra det enkelte medlem, hvis vi lægger en
adresseliste på nettet.
Som en service til foreningens medlemmer har bestyrelsen tænkt sig at
sende en trykt adresseliste ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Man bede sig fri for at komme på adresselisten, hvis man sender en mail til jens.frydendal@skolekom.dk.
De oplysninger vi har planer om at trykke er: Navn, adresse, telefonnr.
email, arbejdssted.
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Natursynsdebat

Siden bestyrelsen i begyndelsen af august lagde et diskussionsoplæg på
Naturvejleder Net, har der været en livlig debat omkring forsøget med
at indkredse foreningens natursyn.

Nyt fra Naturvejlederforeningen
26

Til trods for ihærdige forsøg, er det endnu ikke lukkes os at difinere et
natursyn, som alle føler er et repræsentativt udtryk for foreningen.
På den anden side har vi fået det bedste resultat vi kan ønske os: En hed
og følelsesladet debat, der har beriget dem der har fulgt med i den. Der
var mange naturvejledere, der nød at blive bevidstgjort om deres forhold til naturen.
Den første indgangsvinkel var hvad natur overhovedet er for noget. Flere mente det var nødvendigt med en definition før man kunne begynde
at snakke syn på naturen. Vi mener, at man fortæller meget om sit syn
på naturen ved at prøve at definere den. Vi kom langt omkring: Inden
og udenfor huse – ALT! - med og uden mennesker – naturen som
grundstoffer og processer – natur kontra kultur eller kultur som en delmængde af natur - natur contra oprindelig natur. Vi blev aldrig enige,
men vist alle klogere…
Undertiden kom mere grundlæggende ting ved debatten op til overfladen. Er et natursyn så personligt at en forening ikke kan have et? Er det
så politisk, at det kan være farligt at have et? Hvis det er kort, er det så
også automatisk for overfladisk? Hvis langt, for utilgængeligt?
Det, vi i virkeligheden nok var mest enige om var, at naturen er fantastisk og skal beskyttes. Godt illustreret ved en række gamle mærker fra
Friluftsrådet.

Vi vil nu forsøge, at anlægge en kreativ vinkel på sagen og udskriver hermed en
konkurrence om hvem der på bedste vis kan give et bud på at sammenstille
foreningens natursyn i en illustration.
Forslagene skal indleveres senest på årskonferencen i Ishøj og det bedste bud bliver trykt som klistermærke.

Hvis du har lyst til selv at blive bevidstgjort om dit syn på naturen, så se
mere på Naturvejleder Net på både naturvejlederforeningens konference, fællessekretariatets konference og uglegylpkonferencen.

Valg til bestyrelsen og ny formand m/k

Naturvejlederforeningen skal vælge ny formand på den kommende Generalforsamling, da Tove efter moden overvejelse ikke genopstiller til en
eventuel ny formandspost.
Derudover er Thomas, Helle-Marie og Jens på valg i år. Alle er villige til
genvalg, hvoraf Jens endda opstiller til formandsposten. Det samme gør
Karen, der p.t. er næstformand.

Det tyder således på, at vi til Generalforsamlingen 2005 kunne stå overfor
noget så spændende som et kampvalg om formandsposten.

Ifølge vedtægterne er suppleantposterne, der i årets løb har været varetaget af Søren og Doreen til valg hvert år. Mens Søren ikke genopstiller,
er Doreen klar til at opstille til en bestyrelsespost.

NATUR vejleder • 13. årg. • nr. 4 • 2004

Indkaldelse til generalforsamling 2005 i
Naturvejlederforeningen i Danmark
Onsdag den 2. marts 2005 kl. 14.30 – 17.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed siden sidste
generalforsamling
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af det kommende års budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
revisorer
7. Debat om foreningens fremtidige arbejde
8. Fastlæggelse af næste års kontingent
9. Eventuelt
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen fra
foreningens medlemmer skal være formanden i hænde
senest 5 uger før generalforsamlingen afholdes. De
fremsendte forslag vil blive udsendt og offentliggjort til
samtlige medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen opfordrer desuden alle medlemmer til at
overveje emner til punkt 7. ”Debat om foreningens fremtidige
arbejde”.
Bestyrelsen har i året bestået af:
Tove Stockmarr (formand)
Karen Vesterager (næstformand)
Helle-Marie Taastrøm (kasserer)
Thomas Gyalokay
Jens Frydendal (sekretær)
Sille Noe-Nygaard
Marianne Hald Mortensen
Søren Kiel Andersen (suppleant)
Doreen Møller Holmquist (suppleant)
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:
Tove Stockmarr, som ikke ønsker genvalg
Helle-Marie Taastrøm, som ønsker genvalg
Thomas Gyalokay, som ønsker genvalg
Jens Frydendal, som ønsker genvalg
Suppleanterne er ifølge vedtægterne på valg hvert år.
Doreen Møller Holmquist ønsker at opstille til en post i
bestyrelsen, mens Søren Kiel Andersen ikke ønsker
genvalg.
På bestyrelsens vegne
Tove Stockmarr
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage i den
ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er højeste
myndighed vedrørende foreningens anliggender, og det er
her man har mulighed for at præge det fremtidige arbejde.

27

Natur er noget vi skaber - og formidler
Af Thomas Gyalokay

Nyt fra Naturvejlederforeningen
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Naturvejlederforeningen afholder årskonference i de første dage
af marts 2005. Denne artikels overskrift udtrykker temaet og
præsenterer tanker for årskonferencen, samt hvilke underemner,
temaet kan lægge op til at drøfte.
Kender du computerspillet ”Simpark”? Det er et ganske engagerende og opbyggeligt
spil, hvor man bliver sat i en naturplanlæggers og (amerikansk) rangers situation for
at etablere en naturpark helt fra grunden. Man vælger klimazone, områdets fordeling af vand og land, man kan bulldoze jord i området og indkøbe træer og andre
planter for at plante skove m.m. Så er man klar til indkøb af dyr og fugle til udsætning. Nu begynder spillet selv at udvikle på dyrebestandene og tilfældig indvandring i området sker både af dyr og mennesker. Man bliver hurtigt nødt til at regulere ekspansive arter, og ens økonomi til at indkøbe og gøre ved er faldende. Man
modtager sure mails fra en chef om at rette op på sagerne. Da viser det sig, at man
tjener gode penge på at lokke publikum til parken ved at etablere publikumsfaciliteter som f.eks. lejrpladser, legepladser, stier o.m.a. Men færdslen må styres, da den påvirker dyrelivet.

Hvordan ser Paradis ud?

Spillet illustrerer ganske godt en del af de overvejelser, vidensbehov, nødvendige
valg og dilemmaer, vi mennesker kommer i, når vi selv både vil skabe og drive
”Edens have”. Og i virkelighedens verden er det hele selvfølgelig langt mere komplekst. Men sagen er jo, at vi faktisk indenfor de seneste 30-40 år er begyndt dels at
genskabe forhenværende naturområder og dels direkte at nyskabe ønskede naturområder som en offensiv strategi alene med tanke på naturen og mulighed for rekreativt friluftsliv. Der har godt nok altid været knyttet natur og friluftsinteresser til
driften og udviklingen af f.eks. danske skove. Alligevel vil jeg hævde, at der er sket et
væsentligt spring i vores natursyn og tilgang til naturens forvaltning i det øjeblik vi
(læs det offentlige) kan overtage f.eks. et landbrugsområde med det primære mål at
skabe et ”naturområde” og fremme de rekreative muligheder og formidlings
mulighederne. Alene det skisma, at manges umiddelbare definition på natur er lig
med det ”ikke-menneskeskabte”. Og når vi sættes næsten så frie som i ”Simpark”,
sætter det nye dagsordner. I den skabte natur bliver vi afkrævet en stillingtagen.
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Hedeland – et ”fritidslandskab”

I Hedeland findes der i dag ridecentre og ridestier, veteranjernbane, minijernbane,
spejderområde, skibakke med lift, amfiteater, knallertbane, golfbane, motocrossbane,
badested, kanokanaler, fiskesøer, vindrueterrasser og udstillingshaver. Det kan lyde
voldsomt, men det er lykkedes rimeligt at få tingene placeret, så også de mere ”stille
naturbrugere” kan finde oplevelser både i form at en righoldig flora og fauna med
flere sjældne arter. Det ser altså ud til at gå meget godt, spørgsmålet kan dog være:
Kunne det have været meget bedre - eller meget værre?

Naturvejleder mellem borger og planlægger

Nuvel hvad har alt dette med naturvejledere at gøre? Jo det handler om, at vi uafvendeligt bliver involveret i processer omkring skabelse, styring og brug af den
skabte natur samt formidlingen af disse naturområder. Processerne med de svære
problemstillinger foregår også mange andre steder i landet f.eks. i:
• nationalparkarbejdet (hvordan kan vi styrke naturværdierne og øge
oplevelsesværdien?),
• naturgenopretningsprojekter (hvilket naturstadie fra forhistorien skal vi
genindføre?)
• skovrejsning (hvilke skovtyper og biotoper skal vi etablere?) og
• kommunal parkplanlægning (hvilke naturelementer synes folk er pæne og
hvad fremmer rekreationen?)
Vi skal medvirke til borgerinddragelse i det mindste indirekte ved at kvalificere borgerne til at kunne tage stilling i den skabte natur. Vi kan medvirke til ”opdragelse” af
brugere, så alle tager hensyn til andre interesser i naturen. Vi kan søge at give videnskabelig og teknisk forståelse som grundlag for beslutninger om naturindhold. Vi
kan skabe debat om etiske og æstetiske syn på, hvordan vi udformer naturen.

Op på dupperne

Ovenstående stiller store krav til naturvejledernes egen afklaring og kvalifikationer.
Først og fremmest en stadig ”æltning” af vores eget natursyn, som gør det muligt at
stille de gode spørgsmål og få målgrupperne op på mærkerne. Hvad er vores egen
holdning til ”oprindelighed”? Hvor meget må man ændre på et områdes fysiske forhold og hvor mange dyr må man udsætte?
Vi må være på forkant med den politiske udvikling. Hvad er ”in på borgen”? Siger vi heder, når de siger skove? Siger vi stille fordybelse når de siger sund motion? Er der sammenhæng i det vi fremmer og EU’s mål? Hvordan bliver der pludselig råd til en ”strandpark”? Her kan signaler fra vores Fællessekretariat være værdifuldt.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

I omegnen af København kan du finde adskillige eksempler på menneskeskabte
landskaber og naturområder med rekreativt sigte. Hedeland mellem Hedehusene og
Roskilde er et godt eksempel. Området er et ca. 1500 ha stort råstofgraveområde.
Gravningen startede sidst i 70´erne og udvikler sig stadig i takt med, at grusforekomsterne i undergrunden bortgraves. Grundlaget for at skabe ny natur er altså den
forladte grusgrav med lave søer og til tider påkørte jordlag ikke mindst oven på de
opfyldte affaldsdepoter. Processen i naturetableringen varetages af en politisk udpeget styregruppe og så den meget dynamiske og visionære landskabsarkitekt Erik
Juhl. Han har vist påtaget sig en slags livsopgave her. Ønsket er at skabe et stort ”fritidslandskab” til vestegnens borgere. Da dette forløb skete nogen tid inden ”borgerinddragelse” blev moderne, blev to landskabsarkitektfirmaer sat til at udforme en
”strukturplan”. Områdets naturelementer i form af især skove, sletter og søer og alle
de mange fritidsaktiviteter, som omegnskommunerne søgte plads til, blev fordelt i
en zoneopdelt plan.
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Indsatsområder for naturvejledningen i det 21. århundrede er nogen af de aktiviteter,
som også skal udføres i de skabte naturområder og kan være tidens kodeord for etablering af ny natur.
Vi må gøre os naturlige sammenhænge klart. Givet bestemte fysiske faktorer – hvilke arter vil der komme af sig selv? Hvilke økologiske mekanismer og nøglearter er
vigtige for at et naturområde kan fungere optimalt? Hvor stort skal et naturområde
være for at have en bæredygtig økologi? Hvordan bliver der spredningsmuligheder
til og fra et naturområde? Hvordan fremmes den biologiske mangfoldighed?

Nyt fra Naturvejlederforeningen
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Påvis de valg man tog

I selve borgerinddragelsen skal vi bruge metoder til at få folk til at blive visionære, få
dem til at samarbejde og håndtere interessekonflikter. Vi skal skabe konklusioner,
som alle føler de har bidraget til og give plads og lyst til at engagere sig f.eks. i naturpleje eller formidling. Hvis målet er at kvalificere borgerne til at kunne handle i forhold til skabelsen af naturen, er det oplagt at bruge de allerede skabte naturområder
til at påpege de valg andre har gjort. De skabte naturområder rummer fortællingen
om historien i landskabet mere end mange andre steder, om successionen der er
kommet i gang, og om konsekvenserne af de valg man tog.

Årskonference – så ses vi!

Årskonferencen 2005 vil give dig rig lejlighed til at forholde dig til nogen af disse
mange spørgsmål og temaer sammen med gode kollegaer. Der kan blive mange flyvske diskussioner, men vi arbejder også på at få gjort det så konkret og vedkommende som muligt med oplæg, ekskursioner og workshops.
Vi håber, du har lyst til at deltage.
Vi glæder os i hvert fald.
o
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Natur, det er noget vi laver - og formidler
Naturvejlederforeningens årskonference
d. 2. – 4. marts 2005 på Ishøj Vandrerhjem

Foreløbigt program:

Onsdag:
11:00 Ankomst, indkvartering og frokost
12:30 Velkomst v. formand og arrangører
13:00 Postløb i Strandparken ved Ishøj med indlagt debat om lokale
problemstillinger.
14.30 Generalforsamling med bl.a. valg af ny formand og ”cafédebat”.
17:30 Fri
18:30 Aftensmad
19:30 Oplæg/debat ”Natur- og miljøvejledning set udefra” ved journalist David
Rehling, Information, skoledirektør Jan Kromann, Ishøj Kommune og lektor
Jette Hansen Møller, KVL. Et eksternt bud på, hvordan naturvejlederne skal
bruge deres styrker i tidens naturforvaltning.
22:00 Night-jam
Torsdag:
08:00 Morgenmad
09:00 Buskørsel til Københavns Rådhus
09:30 Besøg på rådhuset og debat med miljøborgmester Winnie Berndtson.
Et kig ind i magtens korridorer.
11:30 Metro-tur til ”nyskabt”natur - til Ørestaden, til Amager Strandpark og til
Vestamager. Udvikling af konkrete formidlingsforslag i grupper.
Danmarks hidtil største ”rejsehold” rykker ud og giver deres bud på f.eks. naturfremmende ideer og formidlingsmuligheder for det 21.århundredes behov.
15:00 Tilbage på Vandrerhjemmet. Grupperne arbejder videre og fremstiller
posters eller modeller.
17:00 Fællessekretariatets time: information - debat
18:00 Fri
18:30 Fernisering, festmiddag og københavner-overraskelser!
Fredag:
08:00 Morgenmad
09:00 Gåtur til Arken, Museum for Moderne Kunst
09:30 Introduktion om arkitektur og natur og fortælling om formidlingen på
museet v. Berit Larsen, Skoletjenesten på Arken
12:00 Gåtur tilbage til vandrerhjemmet
12:30 Frokost og afrejse
Tilmeldingsblanket sendes til alle medlemmer i januar.
Du kan også tilmelde dig via www.natur-vejleder.dk fra ca. midt i januar.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Der lægges op til spændende diskussioner om fremtidens natur og om hvilken
rolle naturvejlederne kan/skal spille. Hvordan skabes der biologisk mangfoldighed og hvordan kvalificeres borgerne så de får en reel mulighed for at blive inddraget i udviklingen af danske naturområder?
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Efterlysning af bladet NATURvejleder!
Foreningen vil gerne skabe en komplet samling af NATURvejleder.
Lige fra nr. 1 i 1993 til i dag.

Nyt fra Naturvejlederforeningen
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Der er følgende ”huller” i samlingen:
1993: Vi mangler hele årgangen
1994: Vi mangler hele årgangen
1995: Vi mangler hele årgangen
1996: Vi mangler nr. 4
1998: Vi mangler nr. 2 og nr. 4
1999: Vi mangler nr. 2 og nr. 3
2000: Vi mangler nr. 2
2001: Vi mangler nr. 1
Har du pæne og fejlfrie eksemplarer af bladet, så send dem
til undertegnede. Vi betaler 50 kr. pr. stk. + porto.
Med venlig hilsen
Johannes Lund Rasmussen
Rosengren 2, Løvskal
8850 Bjerringbro
E-mail: jobi@c.dk

Bliv medlem
Udfyld kuponen og send den til:

Naturvejlederforeningen i Danmark
v/ Johannes Lund Rasmussen
Rosengren 2, Løvskal, 8850 Bjerringbro
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:

 Medlemskab 2005
 Personligt abonnement (1 ex. af bladet)
 Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet)
 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder

500,- kr.
250,- kr.
700,- kr.
75,- kr.
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Glemt i bladbunken

Så var det jeg fik en aha-oplevelse.
Tvunget af omstændighederne, læste jeg de 4 blade, som var
udkommet i 2004. Jeg fandt ud af at tiden med bladene, er en
rigtig god investering i lettilgængelig viden.
Så nu har jeg ikke tid til ikke at læse bladene.

Gode relevante pinde

Af nogle af de relevante emner jeg mødte var:
• Invasible dyrearter
• Skrotning af olieplatforme
• Lagring af CO2 i undergrunden
• 25.000 trafikdræbte hjorte om året
• Hybenrosen er aggressiv
• 7 skarpe spørgsmål til Bjørn Lomborg
• Iltsvind står for døren
• Rævens bændelorm i mennesker?
• Og ikke mindst; fjern pletter med sødmælk
Her er bare nævnt nogle af de pinde, som er relevante i min
hverdag på Tårnby Naturskole. Alle er aktuelle i forhold til det vi
udbyder hos os, og emner som det publikum vi spontant møder
på arealerne, gerne vil diskutere med os.

Fast plads på sengebordet

Bladet er nu rykket ud fra bunken på Naturskolen, det er nu i
min bevidsthed og fremme, hvor jeg kan nå det.

Redaktionen er i øvrigt meget interesseret
i kritik, også hvis den er negativ.

De opfordrer i øvrigt deres læsere til at bidrage med debatindlæg
på MiljøDanmarks webside. Debatindlæggene vil også blive omtalt i udpluk i det trykte magasin.
Besøg MiljøDanmark på: www.mim.dk/udgivelser/miljødanmark
Hilsen
Johnny Skjoldborg Krog
Tårnby Naturskole

NATUR vejleder • 13. årg. • nr. 4 • 2004

Ahaoplevelse med MiljøDanmark

I nogle år har jeg brugt mere tid på at kontere regninger fra
MiljøDanmark end på at læse bladet.
Men til en pris af kun 68 kr. om året for 6 numre vil man jo heller
ikke gå glip af et godt tilbud.
Egentlig var bladet glemt indtil jeg en dag blev spurgt, om jeg
ville mødes med redaktionen for at give kritik af bladet.
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Årsmøde i EUROPARC
Roses, Catalonien
30. sept. – 3. okt. 2004

I foråret blev Naturpark Maribosøerne
optaget som det første danske medlem
af Europarc – federationen af naturparker
o.l. i Europa. I den
forbindelse deltog
undertegnede i årsmødet i Roses med
over 300 deltagere
fra hele Europa. Roses
ligger ud til Middelhavet helt op i mod
den franske grænse.

Parc Natural dels Ports.
Skovfogeden i parken
var en af guiderne

Ja, vi er med!

Af Jan Woollhead

Det var med blandede følelser, at jeg drog
af sted og første gang skulle repræsentere
ikke bare Naturpark Maribosøerne, men
også de danske farver. En gang i 1970’erne
valgte vi i Danmark til forskel for stort set
alle andre europæiske lande at stå af udviklingen med natur- og nationalparker.
Nu kunne jeg så ved min tilstedeværelse
være med til at vise at vi fra dansk side
stod på toget igen. Jeg fik da også en del
tilkendegivelser om, at det var rart endelig at se et dansk medlem – især fra tyskere og ”nordboere”.
Det var jo ikke bare det at være af sted
og vi var medlemmer, men også at vi synes, at vi har noget at ha’ det i. Siden 1994
har kommuner, lodsejere, friluftsorganisationer, grønne foreninger, turistorganisationer og min arbejdsgiver Storstrøms
Amt arbejdet målrettet ud fra et naturpark-koncept for Maribosøerne – Danmarks eneste rigtige søområde på verdenslisten over værdifulde vådområder
(Ramsar-områder). Vi har fra starten af
haft en samlet forvaltningsplan for området omfattende naturpleje, formidling og
friluftsliv, som der er blevet brugt mange
ressourcer på at realisere. Så det var ikke
med lånte fjer at vi deltog.

En gaveæske

Jeg havde taget det billigste hotel – nok
også det rareste. Lidt gammeldags tæt på
centrum, ud til vandet og tæt på byens teater, hvor konferencen blev holdt. Så måtte de fleste andre for min skyld gerne bo
på de nye moderne med swimmingpool
osv.
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Da vi kom ind i byen var der hængt bannere op der bød deltagerne velkommen til
Europarc 2004. De var simpelthen stolte
over at være værter for konferencen. Den
catalanske miljøminister deltog også i
konferencen ad flere omgange. Og vi fik
en særlig gave-kasse med mad og drikke
fra de forskellige naturparker i Catalonien. I alt ca. 12 forskellige gaver. Gæsterne i
parkerne vil gerne købe lokalt producerede ting – og gerne til en højere pris end
ellers. Det støtter de lokale samfund og
giver opbakning til parkerne.
Vi fik også en tyk konferencemappe
med alle baggrundspapirer til konferencen samt oversigt over naturparker i Catalonien m.v. Med lidt læsning gav det
mulighed for på et rimeligt højt niveau at
kunne deltage i diverse diskussioner.

Natura 2000

Hovedtemaet for konferencen var Natura
2000-områder. Det er alle de naturområder som er udpeget som fugle- og naturbeskyttelsesområder af europæisk betydning og godkendt af
Europakommissionen.
Uden sammenligning det vigtigste initiativ for naturbeskyttelse i Europa i nyere
tid. Udfordringen for EU-kommissionen,
medlemslandene m.v. er nu at sikre, at beskyttelsen bliver reel. Derfor er der også
krav om at der for alle områder skal udarbejdes forvaltningsplaner, men det er ikke
nok! Det er også vigtigt at områderne
formidles og der i den europæiske befolkning skabes forståelse og interesse for områdernes beskyttelse.
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Europarc og dets medlemmer har en særlig viden om forvaltning og formidling af
større naturområder, der kan bringes i anvendelse i forhold en række Natura 2000områder, der (endnu?) ikke allerede er
natur- eller nationalparker. Der blev udarbejdet en handlingsplan for Europarcs
rolle i at gøre Natura 2000 til en succes.

Tre workshops

Under årsmødet valgte jeg at deltage i tre
forskellige workshops: 1. Borgerinddragelse. 2. Charter for bæredygtig turisme
og 3. Verificering. Jeg skal kort prøve at
ridse de vigtigste indtryk op fra hver
workshop.

Borgerinddragelse ....

bliver betragtet som noget helt centralt i
forvaltningen af naturparker. Det er meget vigtigt at opnå opbakning fra lokalbefolkningen i og omkring parkerne til deres beskyttelse. Det er noget med at vise
borgerne respekt og at der er åbenhed
omkring beslutninger – her blev henvist
til Århus-konventionen. Lokalt skal man
kunne være stolte af ”sin” park og få fordele i form af turistindtægter, jobs og evt.
særlige tilskud ved naturpleje o.l. Naturparken er et ”brand”, der kan bruges til at
sælge alt fra overnatninger og restaurantbesøg til lokale fødevarer, håndværk og
kunst. Foruden udlejning af cykler, guidning og salg af kort og udstyr i områderne.

Charter for bæredygtig turisme ....

omhandler et særligt koncept for sikring
af bæredygtig turisme i parkerne. Det
bygger på en række anbefalinger fra en
international arbejdsgruppe, der i 1994
udgav rapporten: ”Loving them to death”.
I rapporten findes en lang række anbefalinger for udvikling af en turisme i parkerne, som gavner naturen og udvikler
uden at ødelægge. Der skal være en planlægning, der styrer de besøgendes brug af
naturen og et samarbejde med private,
der tjener på turismen. Der er hertil lavet
en certificeringsordning som sikrer, at turismen håndteres på en bæredygtig måde.
De certificerede parker indgår i et særligt
netværk.
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Verificering ....

af naturparker og andre beskyttede områder er et forsøg på at løse de problemer,
der er med, at naturparker, nationalparker
o.l. ikke altid er, hvad de kaldes. Der kan til
tider være en tendens til at kalde områder
noget prestigefuldt for på den måde at tiltrække turister. Det gælder specielt i forhold til brug af begrebet nationalpark, der
nok er det bedste ”brand”. Måske det også
er derfor, at vi i Danmark synes om begrebet. Men skal de internationale definitioner opfyldes taler vi om områder, hvor
hele økosystemer beskyttes, og som er meget påvirkede af mennesker (på nær i en
bufferzone). Derimod er naturparker beskyttede landskaber, hvor der kan være
lang højere grad af brug til friluftsliv m.m.

Diskussion i workshop om
borgerindragelse i beskyttede områder

De ibiriske stenbukke

Efter selve konferencen deltog jeg i en 3 ½
dags postkonference-tur til naturparker i
Catalonien. Hvor er spaniere bare gæstfrie
og hjælpsomme, og hvor har de nogle meget flotte steder! Jeg kommer tilbage igen.
Jeg deltog i Middelhavsturen og var hver
gang med i den strabadserende gruppe. Vi
skulle enten cykle eller vandre. Og her
havde jeg stor glæde af at være i god form.
Jeg var den første der cyklede over bjergkammen, og jeg kunne følge med i første
gruppe på 5 timers hård fjeldvandringen.
Jeg ville jo gerne se kongeørnen, gribbene
og de ibiriske stenbukke inden de sky dyr
forsvandt bag en bjergkam!
Turen afklarede for mig – også ved samtaler med andre deltagere, at det der frem
for alt efterspørges er kvalitet og autencitet
i de oplevelser, der fås ved at besøge en naturpark/nationalpark. Der skal være gode
mulighed for at finde rundt ad spor, som
er afmærkede og brug af gode kort. Faciliteterne skal være der. Folk bruger ikke megen tid på besøgscentre. De skal blot underbygge og understøtte den så
virkelighedsnære oplevelse som mulig.
Med denne erkendelse kunne jeg ikke lade
være med at spekulere på om de meget
store naturcentre i Danmark havde set dagens lys, hvis vi havde fået parkerne i begyndelsen af 1970’erne.
Næste gang håber jeg, at jeg ikke bliver den
eneste der drager af sted fra lille Danmark.
I 2005 holdes konferencen i Holland. Prøv
at tjekke hjemmesiden www.europark.org.
Måske det er dig, der skal med!
o

Deltagerne på postkonference-turen
besøger et tidligere kloster, som nu er
informationscenter og vandrehjem.

Vi går ned igennem en ravine i bjergene
i Parc Natural dels Ports
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En halv kilometer publikum

Af Tove Damholt
Geolog
Østsjællands Museum
Af Anne Elmer
Naturvejleder
Museet Falsters Minder

Vi kom i god tid, en halv time før vo
res tur skulle starte.
Men vi skulle nok
have været der
mindst en time før
start, for parke
ringspladsen ved
motorcykelmuseet
i Stubbekøbing var
fuldstændig fyldt
op af motorcykli
ster og deres mc’er.
Og de ventede alle
som én på os.

Søndag d. 26.september 2004 – Geologiens
Dag

- var vores ilddåb overfor den nye målgruppe, vi havde sat os for at få kontakt
til, motorcyklisterne. Anne, der gennem
hele sit ægteskab har været bagsædepassager på familiens skiftende motorcykler, fik i efteråret 2003 lyst til at udnytte
de mange små, bakkede og krogede veje
på Nordfalster til at lokke motorcyklister med ud på de ”Grønne Ture”, som
landskabsturene hedder her i amtet.
Ideen blev luftet over for Tove, som
straks så en mulighed for at lave et anderledes arrangement på Geologiens
Dag 2004. Og så var der jo kun tilbage
at planlægge og gennemføre turen. Og
håbe på, at der også var motorcyklister,
der syntes, at ideen var god.

Sansning

At køre motorcykel handler meget om
sansning. På en motorcykel er man i
kontakt med naturen med alle sanser, og
tydeligst mærker man forskellen mellem
bil og motorcykel ved alle de dufte, man
oplever, den direkte kontakt med vejret
- vind, luftfugtighed og temperatur -, og
gennem den kropslige sansning af landskabets konturer. Man følger sving og
bakker med hele kroppen og ikke blot
gennem syn og mental erkendelse. For
den, der sidder bagpå, er der det ekstra
frynsegode, at man ikke kan lave andet
end at iagttage, sanse og reflektere. – Ingen samtale med chaufføren, ingen læsning, strikning eller gameboy, og ofte
ingen radio.
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Geologi på motorcykel

Derfor var grundideen, at turen skulle
lægges på biveje, der på karakteristisk vis
beskrev landskabets geologi. Desuden udnyttede vi, at vi besad hver vores faglighed
til at gøre turens indhold bredere ved at
koble relevante kulturmiljøer og kulturspor på præsentationen af Nordfalsters geologi. Vi fandt en rute på små 50 km., som
vi estimerede til at vare ca. 3 timer, inklusive de 9 stoppunkter vi udvalgte. Turen
blev markedsført i Storstrøms Amts årskalender over ”Grønne Ture”, gennem de faste medier, vi på Østsjællands Museum og
Museet Falsters Minder normalt gør brug
af (lokale ugeaviser, dagblade, lokale og
regionale radio- og TV-medier) og ved direkte henvendelser til et par udvalgte motorcyklister, der har en bred berøringsflade. Derudover blev turen annonceret på
Naturnet.dk, Kulturnaut.dk og på de to
museers hjemmeside.
Turen fik en meget fin foromtale, - der var
salg i alle de modstridende fordomme
omkring geologi, kulturhistorie og motorcyklister.

Der var det hele

Det skal ikke være en hemmelighed, at vi
var meget spændte på, hvor mange, der
kom. Om vores ide kunne bære. Med fare
for at begå hybris valgte vi at medbringe
en megafon. Og det blev en af de rigtigt
gode beslutninger, vi traf. For da vi kørte
ind på parkeringspladsen, havde mere end
100 motorcyklister parkeret deres 76 motorcykler. Der var næsten alt inden for
gamle engelske 1950’ere: Triumph, BSA,
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Norton, Matchless, der var alt det japanske, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Der var
den spritnye 6-cylindrede Honda, CZ’eren
fra 1970’erne og Nimbusser fra både
1950’erne og 1930’erne. Der var racere,
choppere, easyridere, sidevogne og de luksuriøse landevejsflydere.. Der var klubber
og solister, der var de lokale og dem, der
havde kørt 150 km. for at være med. Pensionisten var der, efterlønsmodtageren og
han kone var der, familierne med ungerne
i sidevognen, de friske drenge med det nytrykte kørekort i inderlommen, familiefaderen og
–moderen, der havde fået tid og penge i
overskud til drømmen om mc’en, efter
børnene var fløjet hjemme fra.
You name it…

Next stop?

En lynhurtig revision af stopsteder var
nødvendig, - på tre af de steder, vi havde
valgt, ville det være umuligt at parkere 76
motorcykler, - og så af sted. Over åse, gennem tunneldale, ud over morænelandskabets stepper og de smalle dæmninger.
Præsentationer af istider, vejhistorie, smeltevandkræfter, forskydninger, herregårdslandskaber, færgefart, Marie Grubbe, profiler i grusgraven, digesvaler, Ellehammer,
landindvinding.
Tidsplanen holdt – turen tog de planlagte
tre timer. Og de vil have mere. Det vil vi
også, så vi gentager helt sikkert konceptet
til næste år.
For det er en lidt fantastisk oplevelse at
vende sig om og se en halv kilometer publikum bag sig, - motorcykel efter motorcykel efter motorcykel…..
o

Vores erfaringer med 76 motorcykler
Planlægning:
Læg ruten, så I skal krydse færrest muligt hovedfærdselsårer
Planlæg stoppene, så der er plads til parkering – på et fast underlag. Tag
evt. et lager af tomme, fladtrykte sodavands- eller øldåser / små krydsfinersplader eller lignende med. De kan lægges under motorcyklernes støtteben, hvor der er et lidt blødt underlag. Uddel dem fra start.
Undgå grusveje, hvis de ikke er nødvendige. Mange motorcyklister er nervøse for stenslag, og derudover er nogle nervøse for at skride i gruset. Tænk på
den modkørende trafik på smalle steder. Giv hvert stop fylde, indholdsmæssigt og tidsmæssigt. Det tager tid at stoppe, parkere, tage styrehjem af og så
videre. Så stop ikke for en kort bemærkning. Er du i tvivl, så snak med det lokale politi.
Dig selv:
Tag varmt og vindtæt/regntæt tøj, stive/støttende støvler og handsker på.
Husk, at din påklædning ikke kun skal holde dig varm, den skal også beskytte dig, hvis I vælter. Derfor så kraftig beklædning som muligt og fuld beklædning ( tag også handsker, støvler og lange bukser på, selv om det er varmt).
Husk et vindtæt halstørklæde. Hvis du har langt hår, så giv det en elastik og
put det under tørklædet og jakken. Det sparer dig for en tur hos frisøren.
Hvis du låner en styrthjelm, så prøv den inden turen, så du er sikker på, at
den passer dig.
Kør af hensyn til sikkerheden ikke med rygsæk på ryggen.
Hvis der ikke er samtaleanlæg på motorcyklen, så aftal inden turen de nødvendigste signaler med chaufføren, - ”stop”, ”kør langsomt”, ”det er ok, kør
bare igen”, ”venstre”, ”højre”.
Har du aldrig kørt som passager på motorcykel før, så få en prøvetur inden
turen.
Logistik:
Kør selv på den forreste motorcykel. Som chauffør eller passager.
Lad en erfaren motorcyklist lede kortegen.
Præsenter den forreste motorcykel, så alle ved, hvem det er.
Giv en generel instruktion inden start om, at man skal køre forskudt (mod
højre / mod venstre), ikke lige efter hinanden - og selvfølgelig holde god afstand. Det er ikke er alle motorcyklister, der har erfaring i at køre i kortege.
Kør forholdsvist langsomt, en fornuftig maksimumfart er ca. 60 – 70 km. i
timen.
Giv besked om, hvor det næste stop er, og hvilken vej, I kører. Det er med til
at højne sikkerheden. Få en eller flere ”vejvisere” til at holde stille og markere
ruten, hvor det er nødvendigt.
Formidling:
Lav foromtale på hvert stop: ”På det næste stræk kommer vi igennem / forbi…., - læg mærke til….” Medbring megafon eller stemmeforstærker.
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Helten, målet og alle trængslerne
Om kursus i
fortælleteknik
tirsdag d. 30. november
2004 på Naturcenter
Herstedhøje

Det Københavnske
netværk for
naturvejledere havde
arrangeret et par
kurser i fortælleteknik.
Thorstein Thomsen
stod for kurserne.
Han har skrevet flere
børnebøger, bøger om
fortælling og lavet
fortællinger for
Børnenes Trafikklub.

I en god fortælling er der både hoved og
hale, og når der er det, så fortæller historien
næsen sig selv.

I en god fortælling skal der naturligvis
være en helt. Helten skal ud på en eller
anden form for rejse. Hun skal gennem
en eller anden form for udvikling. Der
kan godt være flere helte, men så skal de
have samme skæbne: Går det én godt, så
går det alle godt og omvendt (Olsen
Banden har det på den måde)
Helten skal naturligvis have et mål eller
en mission, ellers er der ikke brug for en
helt.
Helten skal gennem nogle trængsler eller prøvelser, der får hende til at udvikle
sig – ellers bliver det kedeligt.
Vendepunkter er vigtige. Her er der en
”Aha-oplevelse”, men vi ved ikke, hvor
der bærer henad. Ved første vendepunkt
får helten sit mål foræret.
I den følgende fortælling har jeg forsøgt
at anvende tolvpunktsmodellen. Numrene henviser til modellen:
1. Der var en gang en gruppe naturvejledere, der kunne tænke sig, at blive bedre
til at fortælle. De var alle rutinerede formidlere, men de følte, at de godt kunne
blive bedre fortællere.
2.”Hør!” sagde en af naturvejlederne,
”Skal vi ikke hyre en ping, til at lære os
at fortælle?”
3. ”Joh …” svarede kollegerne, ”men lige
nu har vi ikke tid, og det er snart jul og
det kan vist ikke lade sige gøre. Måske
til efteråret i 2006 …”

Nogle naturvejledere
vil måske kende
Thorstein Thomsen
fra hefterne om
Emma og Ræven.

4. ”Nej ved I nu hvad …!” sagde Eva og
Kari. De var ansat i de private skove og
meget energiske. ”Det kan bare ikke
passe. Her går vi og jamrer over, at vi
ikke kan fortælle, og så kan vi ikke engang få fingeren ud …!”

(Første vendepunkt – nu kommer der gang i
sagerne – naturvejlederne skal få et kursus
på benene)
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5. Så satte naturvejlederne sig ned ved
deres PC’ere og mailede til hinanden.
”Kari og Eva har ret” skrev de. ”Lad os få
stablet et kursus på benene. Hvem kender én, der kan lære os at fortælle?”
6. ”Det gør jeg!” sagde Stephan. ”Vel er
jeg fra hytten i de høje bjerge, men jeg
har hørt om én, som er dygtig. Han hedder Thorstein Thomsen.”
Nu fik naturvejlederne travlt. De skulle
finde ud af, hvor Thorstein Thomsen
boede og bagefter skulle de skrive et
brev til ham. De kunne selvfølgelig ikke
bare ringe eller maile til ham, for Thorstein Thomsen boede i Eventyrland og
der bruger man hverken mail eller telefon. Naturvejlederne var nødt til at lade
to kolleger rejse ind og aflevere brevet til
ham personligt – og den slags var de
ikke vant til.
Heldigvis fik de rare mennesker i Fællessekretariatet nys om naturvejledernes
trængsler. De smilede overbærende og
gav naturvejlederne en lille pose med
guld. ”Tag den med Jer” sagde de. ”Det
kan være nyttigt med den slags, når man
rejser i Eventyrland”. Og det havde de
forstand på, for de boede selv i nærheden.
7. Endelig nåede de to naturvejledere
frem til Thorstein Thomsens hus i Eventyrland. Deres glæde blev dog kort, for
på døren var et skilt ”Jeg digter” stod
der. Og så vidste de to naturvejledere, at
det ikke ville være velkomment med en
forstyrrelse. De stirrede rådvilde på hinanden.
8. ”Lad os banke på” sagde den største
og modigste af de to naturvejledere.
”Nej!” sagde den mindste og klogeste.
”Hvis vi forstyrrer ham, mens han digter, så bliver han vred og jager os væk,
før vi får afleveret brevet.” ”Det tror jeg
ikke,” sagde den største naturvejleder,
der ikke var helt så klog ”Vi giver ham
da bare guldet”. ”Måske har du ret, men
hvis ikke du har, så er vores rejse forgæNATUR vejleder • 13. årg. • nr. 4 • 2004

Tolvpunktsmodellen:

1. Den almindelige verden, indledning,
ves og vore venner vil
præsentation af de vigtigste personer
blive kede af det”.
12. Helten afleverer ”eleksiren” /
bringer ligevægt i verden / heler
I det samme gik døren
2. Opfordring til eventyr
den ituslåede verden
op og Thorstein Thom3. Helten takker nej
sen stor foran de to naturvejledere. Han så på
4. Helten motiveres –
dem med et strengt blik
af en mentor
og sagde. ”Jeg har ventet
11. Helten ”genfødes” / får
Den almindelige verden
indsigt / løfter sig / bliver et
Jer”. ”Hvad har du …?”
Første vendepunkt
bedre*menneske
svarede de to naturvejle5. Helten går over
dere overrasket. ”Ja – jeg
dørtrinnet – pakker
sad og pudsede min kryvadsækken og drager
af.
stalkugle forleden, og der
Andet vendepunkt
så jeg, at I var på vej. Jeg
Eventyrverdenen
6. Helten får venner /
vil hjælpe Jer på én befjender / udstår
prøvelser
tingelse”. ”Okay”, svarede
10. Vejen tilbage – kan være
kringlet
den store naturvejleder
7. Helten nærmer sig
og rakte posen med gul”dragens grotte”
det frem. ”Hvad anser du
8. Kamp på liv og død – eller mister vi
mig for?” sagde Torstein Thomsen og
9. Helten erobrer ”eleksiren”
kærligheden – eller …
skubbede hans hånd væk. ”Næ, så let er
det ikke. I må svare rigtigt på en gåde,
før jeg vil hjælpe Jer!” ”Nøøj!” sagde naturvejlederne. ”Hør nu gåden: Hvorfor
Naturvejlederne forsøgte selv at lave
På kurset havde vi teori i
spiser de sorte får ikke så meget som de
små historier og Thorstein dunkede
en lille time. Thorstein
hvide får?”
dem venligt oven i hovedet indtil deres
gennemgik en tolvNaturvejlederne tænkte sig længe om, så fortællinger begyndte at lyde nogenlunpunktsmodel – en skapå hinanden og svarede så rigtigt.
de fornuftige. Især fik Stephan ros for
belon for, hvordan en
sin dramatisering af ”Rotten i vandlågod fortælling kan byg9. ”Godt” sagde Thorstein Thomsen, ”Så sen”.
ges op. Resten af tiden
vil jeg hjælpe Jer – før mig til Jeres venEndelig var Thorstein tilfreds: ”Ja, ja”
øvede vi os selv i at lave
ner, lad os lave et kursus … og ræk mig
udbrød han udmattet. ”Alt taget i befortællinger med Thorposen med guld, jeg skal jo også leve”.
tragtning, så er den ved at være der. Når
stein som en engageret
I nu har studeret min bog ”Sproget er et
vejleder. Vi kom vidt om10. Så gik de tre nye venner i munter
tog” fra Dansklærerforeningens Forlag,
kring og talte om forsamtale gennem Eventyrland i retning
og øvet Jer en hel masse, så vil jeg tro, at
skellige virkemidler, når
af de høje bjerge.
enkelte af Jer nok skal blive nogenlunde
historien fortælles, om
acceptable fortællere. ”Torstein er træt”
litteratur og film. Alt i alt
Andet vendepunkt
konstaterede Stephan, og bar den sovenvar det en meget spæn11. Få dage senere samledes Thorstein
de mester hen på tjenestesofaen.
dende dag – vi fik nogle
Thomsen med alle naturvejlederne i
gode metoder og nogle
hytten de høje bjerge.
12. Naturvejlederne var glade og inspipraktiske vink og vi blev
Thorstein fortalte – de var på fornavn
rerede. De blev enige om at udvikle på
inspireret til at gå hjem
nu – og naturvejlederne lyttede. Thorfortællingen om ”Rotten i vandlåsen” på
og øve os.
stein fortalte om helte og drager, om
Naturvejledernet. De lovede at bruge
wants og needs, om dramatisering og
hinanden til at øve sig i fortælleteknikfortællemæssige virkemidler. Thorstein
kens vanskelige kunst, og de ville øve sig
refererede til film og litteratur. For eki at blive til at holde ud at høre på. Dersempel nævnte han Chistopher Vogler’s
næst forlod naturvejlederne glade hyt”The Wrighters Journey”, og Joseph
ten i de høje bjerge, og drog hjemad
Campell´s arbejde med myter. Thorstein mod hver sin egn for at studere og forfortalte om ”shapeshifters”, der det ene
tælle den gode historie endnu bedre.
øjeblik er for eksempel smukke, venlige
kvinder, for i det næste at forvandle sig
Hvordan det siden gik dem, må I høre
til ondskabsfulde hekse, og om ”trickom en anden gang.
o
sters” som for eksempel Loke fra den
nordiske mytologi.
		
Jesper Vagn Christensen
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En grøn præmieringsordning
for børneinstitutioner

Friluftsrådet
inviterer
naturvejlederne
til at være med,
når vi lancerer
En grøn
præmierings
ordning for
børneinstitutioner
Friluftsrådet har besluttet at udvikle en grøn
præmieringsordning for børneinstitutioner.
Ordningen skal inspirere børneinstitutionernes personale (samt forældre) til i højere
grad at bruge naturen som ramme for børnenes hverdag. En toårig forsøgsperiode starter
op primo 2005.
Målet med den grønne
præmieringsordning er:
• mere udeliv i børnenes hverdag
• øget sundhed gennem fysisk aktivitet 		
ude i naturen
• fortrolighed med naturen og spirende
miljøforståelse hos de mindste børn
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Vil du være med til at sætter naturen
på dagsordenen hos de mindste børn?
Sådan er du med:
• Du deltager i en uddannelsesdag
d. 25. januar 2005
• Du virker som instruktør på et
heldagskursus for pædagoger i
april/maj 2005
• På sigt er du med til at inspirere
”institutionens grønne netværk”.
Indsatsen afhænger af dig selv og
netværkets andre deltagere.
• I slutningen af 2005 deltager du på
vores evalueringsmøde.
• Ordningen fortsætter efter 2005, så 		
det håber vi, at du også gør. Du skal 		
regne med at afsætte ca. tre dage samt
lidt tid til netværksarbejde hvert år.
NATUR vejleder • 13. årg. • nr. 4 • 2004

Baggrund

Gennem 10 år har Friluftsrådet varetaget Grønt Flag – Grøn Skole, som er en
miljømærkningsordning for skoler. Vi
er ofte blevet opfordret til at lave noget
tilsvarende for børnehaver og vuggestuer.
Når Friluftsrådet netop nu kaster sig ud
i udviklingen af et landsdækkende initiativ, er det fordi flere forhold peger på,
at tidspunktet er særdeles velvalgt.
Først og fremmest er Loven om Læreplaner for Daginstitutioner netop trådt i
kraft, og meget tyder på, at temaet om
natur og naturfænomener får særlig opmærksomhed. Hertil kommer, at interessen for sundhed (og herunder fysisk
aktivitet og udeliv) er nærmest boomet
hos forældre, pædagoger og hos kommunernes børneansvarlige.

Koncept

Præmieringskonceptet indebærer, at
deltagerne tilbydes en evaluering af deres arbejde samt en præmiering og positiv opmærksomhed. Men først og fremmest vil vi gerne via ordningen tilbyde
pædagogerne en række gode anvendelige værktøjer, som skal støtte dem i at
bruge naturen som ramme for spændende aktiviteter og lærerige oplevelser.
Værktøjerne er:
• Et baggrundshæfte der fortæller,
hvorfor børn har godt af at 		
færdes i naturen samt formidler
ordningens koncept og pædagogiske 		
mål.
• Gode, anvendelige arbejdsark med
inspirerende ideer til udeoplevelser og
naturaktiviteter året rundt.
• Hjælp til at oprette
”institutionens lokale grønne
netværk”
• En række målrettede kurser som
bliver ordningens omdrejningspunkt.

Naturvejlederne spiller en vigtig rolle

Det er tanken at kursusinstruktørerne
for størsteparten bliver naturvejledere.
Helt naturligt, når fokus er på børn og
natur. Der kalkuleres med 30 kurser årligt. Der bliver altså brug for, at minimum 30 naturvejledere hvert år vil bruge en dag i selskab med pædagoger fra
lokalområdet.

Lokale netværk og opfølgning.

Ordningen skal også støtte oprettelse af
lokale netværk. De lokale netværk skal
undersøge udbudet af grønne fikspunkter omkring institutionen og udvikle aktiviteter i naturen. I netværket deltager
f.eks. kommunegartneren, forældre, pædagogisk konsulent og naturligvis naturvejlederen.

Uddannelsesdag med fokus på læreplaner og
den pædagogiske virkelighed
På uddannelsesdagen d. 25. januar bliver I introduceret til ordningen og hører
om naturforståelse hos de mindste. Tematiserede naturaktiviteter sættes ind i
en pædagogisk kontekst og de nye pædagogiske læreplaner diskuteres. Endeligt vil vi bede jer diskutere og evaluere
forskellige spørgsmål vedrørende udviklingen af ordningen.
Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du
er interesseret i vores nye initiativ.
Kontakt Ida Kryger
Friluftsrådet
Tlf.: 33280428
e-mail: ikr@friluftsraadet.dk

Hertil kommer et fast sekretariat, som
kan støtte og vejlede institutionerne.
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Nyt fra Fællessekretariatet
Samarbejdsaftale om
Naturvejlederordningen

Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet har bekræftet deres mangeårige samarbejde
om Naturvejlederordningen ved at indgå en egentlig aftale om, at de som ligeværdige parter vil administrere og videreudvikle Naturvejlederordningen i Danmark i
overensstemmelse med visionerne i ”Naturvejledning i det 21. århundrede”.

Fællessekretariatet
fortsætter

Det kan nedsætte arbejdsgrupper, og har allerede besluttet at nedsætte en ”Uddannelsesgruppe” med repræsentanter for Fællessekretariatet, Naturvejlederforeningen, naturvejledernes arbejdsgivere og for beslægtede ordninger. Personer med pædagogisk kompetence indgår ligeledes.

Uddannelsesgruppens
opgave er at udarbejde:

• Forslag til justeringer af Naturvejlederuddannelsen i takt med den
samfundsmæssige og pædagogiske udvikling.
• En kortlægning af naturvejledernes efteruddannelsesønsker og behov.
• Et bredt spekter af efteruddannelsestilbud, der tilsammen vedligeholder og
udbygger naturvejledernes kompetencer.
Tove Stockmarr bliver formand for Uddannelsesgruppen, der får sekretariat på
Skovskolen. Denne er nu en del af Center for Skov & Landskab, og det er aftalt med
centeret, at det som en del af centerets resultatkontrakt med Miljøministeriet for en
2 årig periode forestår den praktiske udvikling og koordinering af Naturvejlederuddannelsen og efteruddannelsestilbuddene. Mette Åskov Knudsen bliver Skovskolens
koordinator på Naturvejlederuddannelsen og efteruddannelsestilbuddene.

Naturvejledning i det 21.
århundrede

Fællessekretariatet har netop her i november 2004 afsluttet det arbejde med en
handlingsplan for ”Naturvejledning i det 21. århundrede”, som blev påbegyndt med
Grenå-konferencen i maj 2003. Det færdige udkast bliver nu forelagt for miljøminister Connie Hedegård og Friluftsrådets formand, Lars Mortensen

Handlingsplanen slår
fast, at ..

.. naturvejledernes kerneydelse fortsat skal være at give borgerne naturoplevelser
med det formål at øge deres kendskab til naturen og medvirke til en bæredygtig udvikling. Men som nye områder skal en sundere livsstil og borgerinddragelse i forvaltningen af natur og kulturmiljø inddrages mere direkte i arbejdet. Det understreges
også i handlingsplanen, at formidlingen af biologisk mangfoldighed er et meget vigtigt område.
Handlingsplanen indeholder en ny formålsbeskrivelse for naturvejledningen i Danmark. Formålsbeskrivelse har været lagt ud til debat på NaturvejlederNet, og vi siger tak for mange spændende og kreative indlæg her.
Handlingsplanen udkommer snarest både elektronisk og trykt, og den vil selvfølgelig blive grundig omtalt både i kommende numre af Naturvejleder og på NaturvejlederNet. For nu gælder det næste led: Realiseringen af visionerne i Handlingsplanen.
Og i Fællessekretariatet glæder vi os til et spændende samarbejde med alle naturvejledere om det.
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Nyt fra Fællessekretariatet
Rejseholdets seneste besøg i Kongernes Nordsjælland var det fjerde i rækken.
Alle rapporter kan hentes på Friluftsrådets hjemmeside.
Rejseholdet er Naturvejlederordningens tilbud om at medvirke til udviklingen af
formidlingen i Nationalpark pilotområder og i undersøgelsesområder. Foreløbig har
Rejseholdet arbejdet i Lille Vildmose, Thy, på Møn og i Nordsjælland.

Rapport fra Rejseholdet

• En samlet plan for placering (geografisk) af formidlingssteder store som små
• Formidlings- emne, - form, omfang og målgruppen ved hvert sted udfra
områdets/landskabets karakteristika
• Sikring af at alle oplagte formidlingsemner og målgrupper bliver dækket
(får formidlingstilbud)

I Nordsjælland arbejdede
rejseholdet med:

Du kan læse Rejseholdets mange forskellige spændende bud i rapporten fra besøget
i Nordsjælland.
I øjeblikket arbejder vi på at Rejseholdet skal besøge Åmosen i Vestsjælland, Skjern
å og Vadehavet. Besøget på Læse blev afblæst, da formanden for Nationalpark styregruppen kastede håndklædet i ringen i uge 47.
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Har du ideer til Rejseholdet og er du interesseret
i at bidrage til arbejdet
er du velkommen til at
kontakte Jacob Jensen i
Friluftsrådet.
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Nyt fra Naturskolenetværket
DET FRIVILLIGE
SAMARBEJDE

Udbyttet af Naturskoleprojektets forskellige aktiviteter baserer sig primært på naturvejledernes eget engagement og lysten til at få indflydelse og ikke mindst udvikle
kvaliteten af formidlingen til naturskolernes primære målgrupper.
Det handler både om de naturvejledere, der deltager i de forskellige aktiviteter og i
høj grad af de naturvejledere, der som tovholdere er med til organisere og vedligeholde de forskellige projekter og erfa grupper. Et arbejde som både kan være krævende, men også givende.
I projektets startfase var det derfor med en vis spænding, om det kunne lade sig
gøre at finde naturvejledere, der havde lyst og mulighed for at komme på banen
som tovholdere. Denne spænding kan jeg med glæde konstatere er afløst af et stabilt
og spændende samarbejde med 20 naturvejledere, der er nøglepersoner og flere andre der er på banen fra tid til anden. Det er kolleger der på frivillig basis giver den
en ekstra tand til glæde for både dem selv og for alle de der deltager i de forskellige
aktiviteter.
Flot at det kan lade sig gøre. Dette engagement er med til at udvikle formidlingen i
sin helhed og på en form der gør det muligt for naturvejledere med lavvande i kassen og små kursusbudgetter at deltage.

FØRSKOLEOMRÅDET

D. 06.10 deltog 18 naturvejledere, der interesserede sig for førskoleområdet til en
god dag i Randers. Efter et par gode indlæg fra kolleger blev grundlaget lagt
for et fortsat samarbejde. Tovholdere det næste år er Bodil Christensen Esbjerg,
Bjarne Frandsen Holstebro, Helle-Marie Taastrøm Randers og Poul Hjulmann Friluftsrådet. Næste temadag er aftalt til d. 25.01. Emnet bliver institutionernes nye
læreplaner og en ny landsdækkende grøn mærkningsordning der bl.a. skal sikre at
børn i institutioner får et nært forhold til naturen. Et initiativ som er timet til de nye
læreplaner og som forhåbentlig kommer til at involvere mange naturvejledere.

NATURKLASSER OG
UDESKOLER

Tirsdag d. 9.11 var der over tres deltagere til en konference om naturklasser og udeskoler i Kolding. Det blev en spændende dag med flere gode indspark fra skolernes
verden. Arbejdet med naturklasser og udeskoler fortsætter og efterhånden som
mere viden kommer til og behovet er til stede, vil der være mulighed for at stable
nye temadage på benene.

UDVIKLING AF
NATURSKOLEN

D. 25+26/11 deltog 9 naturvejledere i en spændende workshop på Myrthuegård Ved
Esbjerg. Det blev til et intenst døgn, hvor der blev lagt visioner for hvordan naturskolen ser ud om ti år og hvordan vi kommer der til.
Resultatet af dette arbejde håber vi at kunne dele med naturskolerne på naturskolernes årlige træf i Marts.

KURSER

Naturfagenes nye rolle i de store klassetrin. Hvor kan naturformidleren spille ind ?

Dato 2-4/2-05. Sted: Trente Mølle v. Fåborg
Tilmelding: Til naturvejleder Leif Sørensen Trente Mølle, Arb: 62 68 19 79
E-mail nv@trente.dk
Tilmelding senest d. 08.01.05. Min. 16 maks. 24 deltagere. Pris: 1.150 kr.
Program kan findes på naturvejleder nettet under naturskolekonferencen

Det gode lærerkursus
Poul Hjulmann Seidler
Naturskolekonsulent
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I skrivende stund arbejdes der på at arrangere et to dages kursus d. 19 + 20 januar
2005, med fokus på hvordan vi laver det gode lærerkursus.
Kloge hoveder, der kan inspirere os til denne del, er så småt på plads.
Noter disse dage, hvis det har din interesse.
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Dato: 3. - 5. august 2005
Sted: Samsø, med indkvartering på friluftsgården ”Thomasminde”
Kursusbeskrivelse
Det er august måned og du skal til at tage fat på et nyt arbejdsår med børnene
i institutionen, i folkeskolen eller på dit naturcenter og arbejder med, helt
konkret, at planlægge dit kommende undervisnings- og formidlingsforløb.
Måske er din målgruppe også voksne mennesker. Men ét er sikkert: Du vil
gerne tage udgangspunkt i naturen og dens mange muligheder for leg og
læring udenfor det traditionelle lokales firkantede vægge.
- Men hvordan griber jeg det egentligt an?
- Hvordan finder jeg det helt rigtige sted, derude?
- Hvor er den gode historie?
- Hvordan kan jeg blive bedre til at planlægge og gennemføre aktiviteterne?
- Hvilke formidlingsmetoder virker, og er der nogen der ikke virker?
På kurset vil vi gennem praktiske øvelser og diskussioner forsøge at finde svar
på nogle af de spørgsmål, der ofte opstår under planlægning og gennemførelse
af undervisnings- og formidlingsforløb, eller den offentligt guidede tur i naturen.
Efter kurset vil du være rustet til at anvende forskellige formidlingsteknikker
rettet mod børn og voksne.
Kurset henvender sig til personer der arbejder med, eller skal til at arbejde med
formidling i naturen, enten som en del af deres arbejde, eller i fritiden for f.eks.
foreninger eller organisationer.
Pris: 2000 kr. Betales senest 10. juni 2005.
Tilmelding: Senest den 1. juni 2005 til Bjarne Manstrup,
Samsø Naturskole. Tlf: 86 59 64 54 - Email: bjm@ag.aaa.dk
Andre bemærkninger
Kurset gennemføres ved minimum 12 og maximum 18 deltagere.
Kursusstedet ”Thomasminde” i Nordby Bakker vil – sammen med
Samsø Naturskole, der ligger ved Stavns Fjord - danne rammerne
for kurset.
Indkvartering finder sted på 2-4 pers.-værelser.
Nærmere information om kurset tilsendes efter tilmeldingsfristens udløb.
Husk at medbringe praktisk tøj til udendørs ophold i al slags vejr.

Ta' på kursus

Naturformidling - Hvorfor og hvordan?

Arrangører
Naturvejleder Bjarne Manstrup, Samsø Naturskole.
Tlf.: 86 59 64 54. Email: bjm@ag.aaa.dk
Naturvejleder Tove Stockmarr, Geo-Formidling.
Tlf.: 76 31 60 34. Email: tove.stockmarr@tdcadsl.dk
Spørgsmål
Har du yderligere spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte arrangørerne
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Referat af erfamøde i kulturmiljø-gruppen om vandløb den
27. september 2004 på Naturskolen Åløkkestedet
Deltagere: Ivan Hansen(Myrthuegård), Erik Moes (Friluftsgården), Peer Høgsberg (Vejle Ådalsamarbejdet), Terkel Christensen (Odder Museum), Henriette Mørk, Andrew Evans og Marianne Krag Petersen (Skovsgård), Lars Sønderby (Dybbøl Banke) samt værterne Carsten O. Hansen, Elsebeth Pedersen og Flemming Byskov fra Naturskolen Åløkkestedet.

Udstillingen om Vindinge Å

Erfamødet blev afholdt med udgangspunkt i en udstilling som Naturskolen Åløkkestedet
har lavet om den lokale Vindinge Å, der løber forbi naturskolen.
Man har længe ønsket at sætte fokus på dette med det formål at skabe lokal interesse omkring Vindinge Å. Udstillingen har været den hidtil bedst besøgte udstilling man har haft og
har også har vist sig at have interesse for et større opland, da flere grupper fra bl.a. Odense
har været og stadig besøger den. Udstillingen der består af plancher og enkelte modeller er
bygget op omkring temaerne:
• Åen som kulturlandskab, herunder vandmøllen, oldtidsfund, stednavne, Tvevad slot,
broer og vadesteder.
• Ådalens geologi.
• Vandløbet i dag, herunder vandløbsvedligeholdelse, naturovervågning og vandløbets
kvalitet.
Naturskolens indtryk er, at den lokale interesse er blevet styrket. Ikke kun direkte via udstillingen, men også gennem researchfasen, hvor Carsten og Elsebeth har haft kontakt med en
lang række interessenter. Via den viste interesse som Carsten og Elsebeth har vist for netop
deres interesseområde, har det givet de enkelte vished om, at dette også har en bredere gruppes interesse. Eksempelvis kan nævnes, at den lokale vandmølle efterfølgende har udtrykt
ønske om at åbne vandmøllen for offentligheden gennem etablering af et vandmøllemuseum. En spændende sideeffekt af naturvejlederes arbejde.
Til researchfasen har de lokalhistoriske arkiver været til stor gavn. Erfaringen er dog, at man
forinden skal have et klart mål med, hvad det er man søger for at få det optimale ud af et besøg. De lokalhistoriske arkivers omfang kan variere meget og da de drives af frivillige, kan
man ikke forudsætte, at de alle har dybtgående indsigt i arkivernes indehold. Har man forinden sat sig klare mål for, hvad man søger, kan man finde mange interessante oplysninger
f.eks. i de historiske vandløbsregulativer, der har det til fælles, at de er meget detaljerede.
Blandt andet viste de historiske regulativer, at man tidligere ønskede at holde vandløbet så
lige som muligt. Ved vandløb hvor der findes eller har været vandmøller, vil man ligeledes
via vandløbsregulativerne kunne finde oplysninger om de enkelte møllers drift.
Ved studiet af de nuværende vandløbsregulativer bemærkede Carsten bl.a., at der synes at
være et forståelsesmæssigt hul mellem regulativerne og den brede befolkning, hvilket der
bør iværksættes nogle formidlingsmæssige initiativer for at få lukket. Som supplement til
udstilling er den fulgt op af henholdsvis et offentligt arrangement, der fokuser på biologien
samt af et, der fokusere på kulturhistorien. Ligeledes er der som opfølgning på denne udstilling fra naturskolens side ønske om at videreudvikle en formidling for børn om vandets
kraft. Til dette emne kan der bl.a. søges inspiration fra Randbøldal Museet, Ferskvandscentret Aqua samt Vandværkstedet i Valby.
Den nuværende udstilling er ikke lavet til børn og anvendes således heller ikke som del af
skoleforløb.

Carsten redegør for overvejelserne omkring udstillingen

Den brede kulturhistoriske formidling af vandløbet
Pt. foretages der af Naturskolen Åløkkestedet ikke nogen kulturhistorisk formidling af vandløbet for børn. Der efterspurgtes forslag til, hvorledes den kulturhistoriske formidling af
vandløbet for børn kan gribes an.
• På Myrthuegård har man god erfaring med at anvende det lokale vandløb som et gennemgående tema i en cykeltur i landskabet, hvor skoleelever får et indblik i vandløbet, de
tilknyttede kulturspor og samspillet mellem mennesket og naturgrundlaget.
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Der kan også henvises til Vestergård, Tom 2003. “Genskabelse af barndommens bæk fysisk og i erindringen”. Naturvejleder, 12. årg. nr. 2.
• Ligeledes findes der med Myrthuegård som tovholder stadig det fungerende projekt “Blå
Å”, der er et landsdækkende projekt, hvor de enkelte skoler ved at rekvirere en CD-rom
kan deltage i en registrering af deres lokale vandløb og dets tilstand. Herunder indgår
også en undersøgelse af sporene efter menneskets udnyttelse af vandløbet. For nærmere
information kontakt Ivan Hansen på tlf. 7526 9806 eller email: Ivan.Brosboel.
Hansen@skolekom.dk
Andre muligheder kan være:
• At kombinere aktiviteter om vandets kraft med besøg på den lokale vandmølle.
• Anvendelse af historiske kort, hvor vandløbet og det tilstødende områdes udvikling
gennem tiden studeres. Kortene medbringes efterfølgende på en tur gennem det område
man på naturskolen har kigget nærmere på.
• Vandringer langs med åen, hvor dets betydning som livsnerve formidles.

Hudevad smedje

Nærområdet
Fra naturskolen gik turen mod åen med stop ved Hudevad smedje, der er forgængeren til
det nuværende Hudevad Radiatorfabrik. Smedjen ligger som da den var i drift fra 1906 til
sidst i 1950-erne med to esser. Takket være Naturskolen Åløkkestedet er denne nu atter taget
i brug i forbindelse med afholdelse af flere årlige smedjearrangementer. Smedjen er ikke
umiddelbart nært sammenhængende med åen, men har dog oprindeligt en tilknytning til
agerbruget omkring åen og man kan sagtens forestille sig, at der her gennem tiden er blevet
smedet lange leer til brug på de nærliggende enge.
Hudevadhøvdingens høj er en rekonstrueret gravhøj fra ældre bronzealder. I forbindelse
med en arkæologisk udgravning på stedet valgte man i samarbejde med det nærliggende
museum og grundejeren at genopbygge gravhøjen ud fra de spor man har fundet der. Højen
er i dag suppleret med en informationstavle. Ligeledes benytter naturskolen stedet som et af
områdets mange formidlingsstop. Hvorledes denne gravhøj tidligere har fremtrådt i landskabet kan man i dag kun gisne op, men placeringen har dog ikke været tilfældig. På nuværende
tidspunkt kan man ikke se vandløbet derfra, men fra toppen af ådalen har højen tidligere
markeret slægters magt og anseelse i samfundet.

Høslæts-arrangementer
En stor del af nærområdet omkring Naturskolen Åløkkestedet er præget af mange års råstofgravning. På et af de mange områder, hvor dette er stoppet er det besluttet, at man vil forsøge at forøge biodiversiteten ved at foretage fast høslæt på dette areal. Det drejer sig ikke om
et historisk høslætområde, da der gennem mange år er foretaget grusgravning på stedet. Til
undervisningsbrug vil det være interessant at kunne benytte dette som et eksempel på, hvilken betydning denne historiske driftsform kan have for flora og fauna. Hvilket i så fald kan
være medvirkende til at skabe forståelse for behovet for fortsat pleje af de gamle høslætsarealer. På baggrund af et offentligt arrangement har man fra naturskolens side arbejdet på at få
etableret et høslætlaug efter inspiration fra høslætlauget på Frederiksborg Statsskovdistrikt.
Herfra deltog der til et offentligt arrangement i 2002 instruktører. Antallet af deltagere var
12-15 personer. I blandt var der repræsentanter fra den lokale DN-Årslev, der fungerede
som medinitiativtager. Dette er efterfølgende fulgt op af en ansøgning til Danmarks Naturfredningsforening, som har bevilliget 10.000 kr. til indkøb af leer. Arrangementet blev gentaget i år hvor der deltog 50 personer og arrangementet blev afsluttet med et høstgilde. Den interesse der har udviklet sig omkring arrangementet, har som ønsket skabt grobund for
opfyldelse af målsætningen om at få etableret et høslætlaug, idet DN-Årslev nu har indkaldt
til stiftende generalforsamling for høslætlauget.
Dybbøl den 28. oktober 2004
Lars Sønderby
Dybbøl Banke
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Hudevadhøvdingens høj

Opdagelse ved et af de gamle
engarealer ved Vinndinge Å
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Vindinge Å
ådalen og dens
kulturlandskab

På Naturskolen Åløkkestedet har vi tradition for at lave mindre skiftende udstillinger med et for stedet aktuelt indhold.
Sommeren 2004 var udstillingens overskrift: Vindinge Å – ådalen og dens kulturlandskab.
Vores naturskole ligger i Tarup-Davinde, Fyns største råstofindvindingsområde, hvor omkring 150 ha færdiggravede
og retablerede grusgrave er vores daglige arbejdsplads. En fin lille ”krølle” på
vores område er Vindinge Å med tilhørende enge, der løber lige forbi naturskolens have. Åen løber i bunden af den
dal, som smeltevandet formede for 6070.000 år siden. Det var smeltevandsfloden, der aflejrede alle de råstoffer, der nu
graves frem i lyset.
Åen har vi naturligvis altid brugt, når vi
har formidlet ferskvand som levested eller talt om landskabsdannelse, men åen
har også i flere år ”bedt om” at blive sat
ind i en større kulturhistorisk sammenhæng, når den pludrende løber gennem
vores have.

Udstillingens formål

Erfaringer, tanker og overvejelser omkring
et udstillingsarbejde

Udstillingen skulle gerne
fortælle meget lokale historier
men samtidig give den
generelle forståelse af den
betydning, vandløbene har
haft for den kulturelle
udvikling i deres nærhed.
Den skulle give et billede af
både natur og kultur. Vores
udstilling var først og fremmest
tænkt som et tilbud for folk,
der besøger området på
egen hånd, og henvendte
sig fortrinsvis til voksne.

Af Naturvejlederne Elsebeth Pedersen og Carsten O. Hansen
Naturskolen Åløkkestedet
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I tilknytning til udstillingen
havde vi arrangeret to
offentlige ture langs åen.
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Prioritering og udvælgelse

Vi bliver let overvældet af den mængde
af stof, vi synes, der er at formidle, så en
udvælgelse og prioritering er helt nødvendig.

Den store generelle historie
valgte vi at vise på et stort kort
over hele åens forløb, hvor vi
afmærkede alle DKC`s
registreringer inden for ådalen.
Det gav et tydeligt indtryk af stor menneskelig aktivitet i ådalen helt tilbage fra
jægerstenalder og frem til i dag.
Arbejdet med sognebeskrivelserne i
DKC var et meget tidskrævende men
også fantastisk spændende arbejde. Det
blev rent faktisk en opdagelsesrejse i historien langs ”vores å” med mange nye
og overraskende opdagelser, som vi kan
bruge i formidlingen fremover.
Og nemt er det jo, at DKC på www.
dkconline.dk i dag står åben for alle
uden password.

Græssende kvier på den våde eng ved Vindinge Å.
(foto: Elsebeth Pedersen)

Derpå valgte vi at sætte fokus på udvalgte lokaliteter fra naturskolens eget
lokalområde.
Valgene blev foretaget, så fokuspunkterne havde stor spredning i tid, havde en
almen interesse og var mulige at skaffe
billedmateriale og viden om.
Det endte med følgende overskrifter på
udstillingen:
• Vindinge Å – ådalen og dens
kulturlandskab
• Tarup Vandmølle
• Rolfsted Vandmølle
• Anes høj – en langdysse fra Tarup
• Hudevadøksen og høvdingens høj
• Hundredevis af ildsteder ved
Rønninge Søgård ned mod
Vindinge Å
• Halsringene fra Biskopstorp
• ”Sote satte denne sten…”
• Broer og vadesteder
• Tvevad Slot
• Den ferske eng – et kulturlandskab
• Åen som landskabets snedker
• Vedligeholdelse af vandløb – før og nu
• Vandløbskvalitet
• Ådalens geologi
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Tarup Møllegård med den nyoprensede mølledam i forgrunden.
(foto: Carsten O. Hansen)
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Research og vidensindsamling

Vores research i forhold til den lokale
kulturhistoriske del af udstillingen tog
sit udgangspunkt i besøg på vore to lokalhistoriske arkiver og samtaler med
ejerne af de to lokale vandmøller.
Her mødte vi meget stor hjælpsomhed
og interesse for vores arbejde, og det gav
mange gode oplysninger, ældre billedmateriale og henvisninger til steder eller
personer, hvor vi kunne hente yderligere
informationer.
Det har været dejligt at opleve den glæde, der umiddelbart blev givet udtryk
for, når vi kom og interesserede os for
deres lille sted og syntes, at det var noget særligt
Disse reaktioner er helt sikkert med til
at skabe interesse for naturskolens arbejde og er med til at give stedet en solid lokal forankring.
Fyns Amts åmænd i arbejde i Vindinge Å ved naturskolen den 21. juni 2004.
(foto: Carsten O. Hansen)

I forbindelse med den del, der omhandlede vandløbsvedligeholdelse, opstod
nødvendigheden af at studere åens
vandløbsregulativ.
Da Vindinge Å både har en amtslig og
en kommunal del, drejede det sig om to
regulativer, og det viste sig, at hvert af
dem fyldte et ringbind! Dette krævede
hjælp – og det fik vi på bedste vis af de
to sagsbehandlere i henholdsvis Fyns
Amt og Årslev Kommune.

Et af udgangspunkterne for
vores arbejde har været, at
udstillingen skulle bygges op
omkring mange billeder.
Vi har haft kameraet med, når vi har
været på besøg hos folk eller på tur
langs åen. Dermed har vi fået lokale billeder, der illustrerer historien lige præcis
fra den vinkel, vi gerne ville fortælle
den.

Fredet stenkiste over Vindinge Å ved Årslev.
(foto: Elsebeth Pedersen)
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Til illustration af de arkæologiske fokuspunkter har vi mødt stor velvilje hos
Odense Bys Museer, der har hjulpet
med affotografering af effekter og givet
tilladelse til brug af billeder fra deres
publikationer.
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Er det arbejdet værd?

Udstillingsarbejde – selv af beskeden
størrelse – er et stort og tidskrævende
arbejde.
Selv om udstillingen om Vindinge Å har
været en af vore mest velbesøgte udstillinger og har givet meget positiv respons, skal værdien af arbejdet ikke kun
måles i antallet af gæster, der ser udstillingen.
Sådan et arbejde giver også mange sidegevinster. Under research og vidensindsamlingen vil vi altid få indsamlet langt
mere viden, end det er muligt at gengive
i en udstilling – men det ligger som en
bank af viden, vi kan øse af i vores øvrige formidling.
En udstilling, der tager sit udgangspunkt i den lokale kulturhistorie, giver
en god lokal forankring, og vi bliver
som naturvejledere utrolig meget klogere på vores lokalområde.
Nævnes bør også, at den ene vandmølleejer nu har fået pustet nyt liv i sin
gamle drøm om at renovere vandmøllen, som stadig producerer strøm.

Måske ender det med et lille vand
møllemuseum. Hvem ved?
Det er i hvert fald ikke lysten, der mangler.

Rolfsted Mølle med møllersvend Johannes Pedersen kort før branden i 1918.
(foto: Rolfsted sogns lokalhistoriske Arkiv)

Det er vigtigt hele tiden at holde sig på
sporet og være bevidste om den historie,
vi gerne vil fortælle, men undervejs får
vi også inspiration til nye projekter.

Vi vil gerne arbejde videre med
formidling af kulturmiljø for børn.
Måske skal det tage sit udgangspunkt i
eksperimenter, der handler om vandets
kraft.
Jo – vi synes bestemt, at den anvendte
tid er godt investeret.
o
Det første amtslige vandløbsregulativ fra 1846.
(lokalhistorisk arkiv i Sdr. Nærå)
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Landet
rundt
Indberetninger fra
lokalredaktører

Lokalredaktører
Esben Buch (EB)
Park & Natur i Aalborg Kommune
Tlf: 9931 2292
esb-teknik@alborg.dk

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

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

Trine Sørensen (TS)
Skovlyst Naturskole, Aabenraa Statsskovdistrikt
Tlf: 7462 6414
trs@sns.dk

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

Esben Buch & Søren Risborg

Jan Ribergaard

Morten D.D. Hansen

Allan Gudio Nielsen
Claus L. Olesen
Trine Sørensen
Helen Holm
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Landet
derude

Nyt om navne og arbejdspladser
Stork set på Amager
Så har storken været omkring Tårnby Naturskole. Johnny kan fortælle at Rikke har
fået en fantastisk pige, som vejer 4 kilo, og har det vildeste sorte hår. Rikke og hendes Niels fik Frida fredag d. 19 november. Et stort tillykke fra dine kollegaer! Og
mens Rikke plejer sig selv og barnet, har vi ansat Peter B. Schultz i vikariat. Mange
af os kender Peter fordi han har været fast inventar i Udstillingshuset på Vestamager
i mange år. Peter er uddannet biolog og har været tilknyttet forskellige pædagog seminarier. Vi fandt hullerne i hans kalender så han nu kan være her til Rikke kommer tilbage. (AN)

Indberetninger fra
lokalredaktører

AQUA Sø- og Naturcenter har indviet
helt ny naturskole.
Efter næsten 12 måneder med en naturskole i 2
cykeltrailere, 6 udlagte depoter og et kontor i et
kosteskab, kunne Sø- og Naturcentret endelig den
27 – 10 slå dørene op for en delvis nybygget og
ellers nyrenoveret naturskole i Silkeborg.
Naturskolen råder bl.a. nu over 2 gode
undervisningslokaler, et laboratorium samt
lokaler til udstyr mm.
Lars Nygaard og Preben Bach kan også glæde sig
over et dejligt nyt kontor med godt overblik fra
1. sal ud over hele Ferskvandscenterområdet.
mvh/Lars Nygaard

Sø- og Naturcentret har til huse i den nye sorte træbygning,
men har stadig nogle lokaler i den gamle hvide bygning.

Nyt ? Eller lidt ældre...
Naturoplevelser for alle i Præstbjerg Naturcenter
“Skynd dig, kom, om føje år, heden som en kornmark står”.
Sådan skrev digteren H. C. Andersen i “Jylland mellem tvende have” i 1859. Han fik
ret - delvist. Megen hede blev opdyrket, men i bl.a. Ringkøbing Amt er der stadig
store, fredede hedearealer tilbage. F.eks. 176 hektar midt i amtet i Præstbjerg. Netop
dette område har fået en særlig status og er blevet et tilløbsstykke for fastboende i
amtet og for gæster udefra. Der er udført forskellige former for naturpleje i området, som inddrages i naturformidlingen.

Den 27 oktober kunne stedets protektor,
Prins Joachim være med til åbningen af den
nybyggede naturskole.

Naturoplevelser og tilgængelighed for alle - også for handicappede - er nøgleordene
for Præstbjerg Naturcenter. Amtets tanker med Præstbjerg Naturcenter var, at stedet
skulle være til glæde og kunne benyttes af alle - amtets borgere, beboere på og brugere af dag- og døgninstitutioner, handicappede, turister og grupper af bl.a. børn og
unge i forbindelse med udflugter, undervisning, naturvejledning og andre friluftsaktiviteter. Forventningerne er til fulde blevet indfriet.
Amtet laver årligt 8-10 offentlige og gratis naturvejlederarrangementer. Til naturcenteret er desuden tilknyttet 3 eksterne naturvejledere - heriblandt én rigtig ”ugle”.
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Besøgsgrupper og skoleklasser kan mod betaling få naturvejledning m.m. i forbindelse med et arrangement.
Sådan finder du stedet: Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad. Naturcentret er indrettet og drives af Ringkjøbing Amt. Det ligger i Vestjylland mellem
Tihøje og Vind. Følg landevej rute 11 mellem Skjern og Holstebro. Mellem Ørnhøj
og Nr. Felding køres mod øst i krydset ved Agerfeldt. Herfra er der ca. 2 km til
Præstbjerg Naturcenter. Følg skiltene.
Der er gratis adgang til naturområdet og udstillingen. Udstillingen er åben hele året
- maj til september kl. 8.00-21.00 og oktober til april kl. 9.00-19.00.
Præstbjerg Naturcenter ligger med sine 176 hektar i et storslået naturområde med hedebakker, sø, egekrat og småskove/plantager. Stedet
blev indviet i foråret 2002. I området er der handicapegnede stier, naturudstilling, naturlegeplads, bål- og grillpladser, borde og bænke, ppladser og handicaptoiletter, ridestier med tilhørende hestefold, fiskeog opholdspladser ved søen m.m. Der findes diverse
naturvejlederudstyr, håndbøger, udstoppede fugle og dyr, der stilles til
rådighed for brugerne. I 2004 er der opført en ny toiletbygning, da kapaciteten på stedet var for lille.

Es bager snobrød

Siden indvielsen i maj 2002 og frem til den 1. november 2004 er der
via en elektronisk tæller i centerbygningen registreret 245.363 besøgende. Centrets undervisnings- og opholdslokale har været udlånt til
168 arrangementer alene i 2004.
96 forskellige besøgsgrupper har i 2004 på forhånd booket shelters på den primitive
lejr- og teltplads. Selv om vi er i det mørke Jylland, er det min vurdering, at stedet er
blevet så populært – dels fordi naturen og udsigterne i området er noget helt særligt
og dels fordi de mange friluftsfaciliteter er udført i en god kvalitet og ligger i en
sammenhæng, således at der inden for en kort radius, er et tilbud til de fleste. Naturcenteret har for alvor været med til at trække folk ud i naturen. Desuden har vi haft
mange grupper på besøg, som gerne ville se hvordan amtet på en lidt anderledes
måde, har etableret et naturcenter og et samlet tilbud til de mange.
Af naturvejleder Erik Skibsted, Ringkjøbing Amt

Udstillingsaktiviteter landet rundt
”Fuglesafari på Vestamager”
Midt I januar slår Jægersborg Skovdistrikt dørene op for en ny udstilling om
fugle, især dem der holder til i området. Udstillingen ”Fuglesafari på
Vestamager” skal i høj grad kunne lokke besøgende ud i omgivelserne for selv
at gå på opdagelse. Inde i huset skal der være aktiviteter og formidling,
som gør besøgende lidt klogere på fugle. Udstillingen vil bestå af en
permanent del og en udskiftelig del, der vil vise forskellige tematiske
emner.
Hvad du kan opleve i udstillingen:
* Et fugletårn med kikkertkursus og mulighed for at kikke på fugle i området
* En præsentation af de fugle der findes i områder opdelt i biotoper
* Et stort værkstedsbord med div. Aktiviteter
* Et temahjørne med skiftende emner - årstidstilpasset
* Et ”årshjul” med årets gang for fuglelivet på Vestamager
* En online skærm med de sidste observationer fra området
* Præsentation af udflugtsmål på området
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Udendørs aktiviteter
* Fuglesti med faste poster
* Fuglesafari - en folder viser vej forbi fugletårn, stærekollektiv, rovfugle fodring ved
Storehøj, fugleskjul i siv ved Storehøj
* Rundtur med præsentation af div. Fuglekasser rundt på Naturcenteret
* Udendørsværksteder til fuglekasse
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Udstillingen løber frem til november 2005.
Der er særlig åben for børn i sommerferien. (AN)

Aldrig set før ?
På safari i Thy

Den 20. august drog 12 deltagere og 2 naturvejledere, Tonny og Kim, afsted på 2
døgns safari i Thy. Formålet var at afprøve en ny form for naturformidling, som
kombinerer oplevelsen af naturen i Thy med mange former for fysisk udfoldelse.
For at kunne leve op til den sidste del af sloganet “Thy til lands, til vands og i luften”,
sendte vi straks deltagerne til tops i en gammel sitkagran. Det rystede gruppen godt
sammen, og flere gav bagefter udtryk for, at de havde fået en grænseoverskridende
oplevelse.
Efter aftensmaden – bålstegte rågeunger – var der aftentur til fods til kanten af
Hanstholm Vildtreservat. Her så deltagerne kronvildt og råvildt til lydene af de
hundreder af gæs, som i små flokke vendte hjem fra Thys stubmarker.
Efter overnatning i lappekåte gik turen sydover. Først med robåd over en vindblæst
Vandet Sø, senere på cykel gennem plantager og over klithede, og sidst på dagen på
islænderryg gennem klitten og ad stranden ved Sdr. Vorupør.
Aftenkvarteret lå i den vestligste del af Stenbjerg Klitplantage. Aftenmåltidet var
grubestegt rådyrkølle med bålstegte kartofler. Det skulle senere vise sig at være turens allerstørste hit.
I læ af en lille fyrreholm byggede deltagerne selv deres bivuakker, og der blev lagt
stor vægt på æstetikken. Senere på natten var der igen heftig byggeaktivitet, da det
satte ind med kraftige regnbyger. Da måtte de skønhedsmæssige idealer vige til fordel for hensynet til at holde soveposen tør.
Turens sidste etape var en kanosejlads gennem Ove Sø og ad Hvidbjerg Å til Morup
Mølle. Ved ankomsten hertil var deltagerne trætte, ømme og synligt mere vejrbidte
end ved turens start, men humøret var overstadigt.
Safarien har bevæget sig igennem alle de naturtyper, som indgår i Nationalpark Thy.
Det har givet ideelle muligheder for at formidle naturen og kulturhistorien.

Lykken er at være boligejer

Deltagernes evalueringer var særdeles positive. Det manglede også bare, kan man sige,
for der blev virkelig kræset for dem.
Vores opgave bliver nu at få rettet turene ind mod forskellige målgrupper, og at få
dem skruet sådan sammen, så det kan holde økonomisk og arbejdsmæssigt. Det kræver benhård prioritering. Vi skal være til stede i nødvendigt omfang, men heller ikke
mere end det. Samtidig skal vi være sikre på, at der ikke slækkes hverken på kvaliteten
af formidlingen eller på deltagernes fornemmelse af at være i trygge hænder.
Kim Christensen
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Edderkoppen - nyt fra netværkene
Vi holdt vores årlige julemøde ved Naturcenter Brokholm Sø den 5. november 2005,
hvor Bo Pagh Schultz var vært:
Mødet var som sædvanligt hyggeligt. Vi var dog kun 9 heldige, der deltog i mødet,
der var sent annonceret og lemfældigt indkaldt. Her er lidt af, hvad vi snakkede om
(ret nøje hugget efter Jens Frydendals referat). Vi er nu 40 naturvejledere inklusive 2
grønne guider i Viborg og Ringkøbing amter. Jeg var den første, der forlod mødet,
og blev (nok derfor!) valgt til ny lokalredaktør, allerede inden jeg var ude af gårdspladsen. Følgende fik lektier for hjemme:
Tonny Toftdal laver – måske sammen med Kim Christensen - en helside om deres
vellykkede safari til lands til vands og til hest – se andetsteds
Erik Skibsted praler lidt med sine 100.000 gæster på Præstbjerg Naturcenter – se andetsteds.
Jacob Konnerup skriver tilsvarende om naturvejledning blandt kopatterne på Borris
Landbrugs- og naturskole – se andetsteds.
Carlo Sørensen skriver et par linier til bladet om, hvad han har tænkt at gøre i sit
nye job på Hjerl Hede (venter vi på endnu).
Carlo Sørensen og Jens Frydendal mailer sammen for at stykke et program sammen
til en temadag om produktudvikling og fundraising. Det skulle gerne løbe af stablen
først i februar 2005.
Erik Skibsted og Jens mailer sammen om en invitation til Ulla Tørnæs, hvor hun
skal komme og fortælle, hvad hun mener at kunne bruge os naturvejledere til i sit
system (det arbejder de stadig på).
Jacob Konnerup får fejet, så vi kan holde næste års julemøde hos ham fredag den 4.
november 2005. Noter venligst det!
Alle lægger hovedet i blød for at udtænke gode rammer for årskonferencen i 2008.
Thyboerne var allerede på banen med en safariidé, hvor vi skulle bevæge os rundt i
landskabet på sindrige måder og overnatte i telte og holde møde i et cirkustelt. Temaet kunne være friluftsliv og nationalpark – det sidste kan naturligvis løbe lidt ud i
sandet, hvis nationalparken i Thy skulle blive bortdømt inden 2008.
Tak til Bo Pagh Schultz for god forplejning og rejsekost af lokal islæt fra Fur!
PS: Rejsekosten var en lokal øl – en Fur Ale fra deres eget bryggeri på øen. En lækkerbisken efter min mening! Check selv her http://www.furbryghus.dk/.

Rodekassen
Hvad går en naturvejleder og roder med på Stevns ?
Foruden at være leder af et naturcenter (navnet er nok misvisende, for vi har ikke en
souvenirkiosk eller åbent om søndagen – men så da en naturskole med overnatningsmulighed, og op mod 5000 gæster om året) er en god del af ”anden” tid brugt
på at lave Stevns Klint Trampesti. For omkring 8 år er siden blev sti-tankerne sået i
Regionplan (Storstrøms Amt) og Kommuneplan (Stevns Kommune) – og nu i løbet
af få måneder, skulle det gerne blive muligt at gå de ca. 18 km der er mellem Rødvig
og Bøgeskov Havn (eller omvendt). Da jeg er kommunal ansat naturvejleder blev
det mig, der blev projektleder – og ansvarlig for projektet. Godt 50 lodsejere har underskrevet en bindende aftale med Stevns Kommune om adgangsret til deres ejendom, så stien mange steder kan komme til at følge kanten af Stevns Klint.
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Det har hele tiden været hensigten, at det skulle bygge på frivillighed – en balancegang for viderekommende, men DN anlagde fredningssag, og det blev det hele ikke
mindre kompliceret af. Efter 2 gange i fredningsnævnet + 1 gang i overfredningsnævnet + en ekstra 3. omgang, fik vi (lodsejerne og Stevns Kommune) lov at etablere Trampestien – og gæt selv hvem, der også blev ansvarlig for det ? Jeg havde ikke
forestillet mig pludselig at stå med hele ansvaret for etableringen. Et af vores beskæftigelsesprojekter ”Stjerneholdet” har knoklet som gale med at afmærke stien,
etablere terrænspring (mindre trapper), sætte hegn op – og jeg har prøvet at være
alle steder samtidig med at gæsterne på naturcentret også gerne skulle have en god
klinteoplevelse. Om det lykkes ?? – det må tiden vise, men jeg har følt borgerinvolvering og samarbejde på alle niveauer på egen krop – og jeg glæder mig til at tage
Stevns Klint Trampesti i brug !
Peer Nørgaard, Stevns Natur Center
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Kongernes Nordsjælland

Tornerosesøvn? På ingen måde. I øjeblikket arbejder 10 temagrupper på højtryk for
at få forslag til Nationalparken færdig. Fristen for aflevering er 15. dec. Så der er virkelig travlt. Der bliver arbejdet med forslag om store vilde græssere i Gribskov, om
stier og friluftsliv, om korridorer fra Kerneområdet Gribskov og Esrum sø i alle 4
verdenshjørner til andre større statsejede arealer f.eks. Arresø og Tisvilde Hegn og
Teglstrup Hegn mm. Om kongernes kulturpåvirkning og Frederiksborghesten tilbagekomst til Gribskov. Der kører også en gruppe, som består af forældre med børn
ledet af 3 Specialestuderende fra RUC. Er du mere nysgerrig kan læse referater og
midtvejsrapporter fra alle grupperne på: www.nationalparknordsjaelland.dk . Det er
virkelig imponerende hvad temagrupperne har lagt af arbejde og energi i at påvirke
indholdet af en kommende nationalpark.
Rejsehold i snesjap. Naturvejleder Rejseholdet kæmpede sig igennem trafikkaoset
hin mandag og knoklede godt et døgn med at skrive idéer til den nordsjællandske
nationalpark. Hvad og hvor skal vi formidle til hvem? Det kom der en del bud på,
som blev fremlagt for medlemmer af styregruppe og temagruppe og sekretariat allerede tirsdag eftermiddag.
Borgervurdering. Disse bud sammen med de forslag temagrupperne har lavet, skal i
januar gennembearbejdes, så nogle af de mest kontroversielle forslag kan komme til
borgervurdering på en topmøde i februar. Her inviteres et meget stort antal borgere
til at vurdere og prioritere disse forslag. Det fingerpeg som dette topmøde, med op
til 800 deltagere, giver tager styregruppen med når alle forslag og analyser skal skrives sammen til et samlet forslag med måske flere scenarier for en Nationalpark i
Nordsjælland.
Anne Johannisson
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Børn og forældre skriver forslag
til Nationalparken
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- nu på internettet ...
Anatomi
Forplantning, prævention og genetik
Fysiologi
Zoologi og botanik
Ekskursion
Kikkerter, stereolupper, mikroskoper og
videokameraer
Mikrobiologi og mikropræparater
Dissektion
Plantedyrkning, terrarier og akvarier
Måleinstrumenter og vægte

Oldenvej 45 • 3490 Kvistgård
Tlf.: 49 13 93 33 • Fax: 49 13 83 85
e-mail: admin@scandidact.dk
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NATURLIGVIS
Biologi - Geografi - Natur & Teknik
de pædagogisk bedste løsninger indenfor
et begrænset budget.
Her kan du bl. a. se nærmere på mikroskoper,
stereoluppe, laboratorieudstyr
og ekskursionsmaterialer til
land- og vådområder. En del af
udstyret er iøvrigt udviklet
sammen med danske
lærere og produceres af
Gundlach.

Gundlach har et stort
udvalg af undervisningsmateriel til konkurrencedygtige priser og mange års erfaring
med rådgivning om og sammensætning af
ekskursionsudstyr.
Vi har derfor den nødvendige faglige baggrund for
at kunne hjælpe med at udarbejde et forslag til sammensætningen af biologisk undervisningsmateriel
til din naturskole. Det gælder, hvadenten der skal
opbygges fra bunden af - eller når der skal suppleres.
Vort omfattende gennemillustrerede katalog kan
ofte være med til at give idéer og inspiration. Ét er
det dog at læse om tingene og se billeder. Et bedre
indtryk får man dog oftest ved selv at
se materialerne og få dem i
hånden. Derfor står vor
udstilling i Harlev klar til
at modtage dig, når du
gerne selv vil se de mange
forskellige undervisningsmaterialer. Eller et besøg
af vor mobile emneudstilling kan give dig de valgmuligheder, som du har brug for, når du skal opnå

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

Gundlach har

gennem årene
leveret brugsrigtigt biologisk
undervisningsmateriel til folkeskoler,
gymnasier og højere læreanstalter samt til rullende
og stationære naturskoler. Derudover har vi forsynet
bl. a. Nordsøcentret, Eksperimentariet og Danmarks Akvarium med avanceret udstyr.

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

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

B
”Natur, det er noget vi laver – og formidler”
Det er temaet for naturvejlederforeningens årskonference i 2005
Sæt x i kalenderen ved onsdag d. 2. marts – fredag d. 4. marts
Årskonferencen afholdes på Ishøj Vandrerhjem – lige ud til det skabte landskab
”Strandparken”. De københavnske naturvejledere vil stå på gloende pæle for at
gøre dette til en af årets oplevelser

Vestamager er inddæmmet under 2. verdenskrig.
Området er fredet og forvaltes ud fra en god
blanding af mange forskellige interesser

Se det foreløbige
program på side 31

Naturen i Ørestaden fremhæves som væsentlig
for den nye bydel.
Er det godt bud på natur i fremtidens byer?

