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Naturvejlederforeningen i Danmark 

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.

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

Naturvejledernes årskonference 
Årskonferencen er det årlige samlingspunkt 
for naturvejledere i Danmark. 
Hver årskonference har sit eget tema, og  
arrangeres på skift mellem de regionale  
netværk af naturvejledere. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles i forbindelse med årskonferencen. 
Her kan du få direkte indflydelse på forenin-
gens arbejde og fremtid. 

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Jens Frydendal, Batum Hedevej 3, 8830 Tjele 

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

Bestyrelsen:
Jens Frydendal jens.frydendal@skolekom.dk ......8663 8500
Karen Vesterager  karen.vesterager@skolekom.dk ..4580 5926 
Helle-Marie Taastrøm  naturskolen@randers.dk .............8643 2537
Thomas Gyalokay thomas.gyalokay@get2net.dk ....4359 1113
Marianne Hald mhm@nja.dk ..............................9635 1612
Søren Kiel Andersen skovska@privat.dk ......................9791 0655
Jesper Grube Kristiansen jgk@ishoj.dk ...............................4353 7279
Arne Bondo-Andersen arne1864@mail.tele.dk ..............7467 1164
Jesper Larsen jbl@ggglx.dk ..............................3957 6920

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:
Kontakt redaktøren
Lars Stubkjær Nielsen på tlf. 4435 0035
eller på e-post: lsn@sns.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring 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. 

Årskonferencen 2006 afholdes 5. - 7. april på  
Riber Kjærgård (Sydjyllands Landbrugsskole) 
 Temaet for årskonferencen bliver noget om ”Vand”.
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  0  Vi har brug for dig...  0
Har du noget vi kan få glæde af? 

Selv om NATURvejleder er opbygget omkring et tema, så er der også  
altid plads til artikler om det du synes er interessant!

Skriv til NATURvejleder...

Om natten  
er alle katte grå...
...sådan siger man da, men hvordan er 
det nu, det er om natten?

En stor del af døgnets 24 timer er af-
ten, nat og mørke. For os mennesker, 
der langt hen af vejen betror os til vores 
synssans, som den af vores sanser, vi ba-
serer de fleste handlinger på, er det et 
problem, når det bliver mørkt. Mørket 
hæmmer os i vores udfoldelse og ind-
skrænker vores handlemuligheder og 
muligheder for at følge med - for at re-
gistrere og fornemme, hvad der sker 
omkring os.

I modsætning til os mennesker er der 
imidlertid mange dyr, der er henvist til 
at være mest aktive om natten - typisk 
fordi de så kan udnytte den usynlighed, 
som mørket giver dem. Størstedelen af 
vores større pattedyr er mere aktive i de 
mørke timer end ved højlys dag. Og tu-
sindvis af mindre dyr kommer også 
først frem fra deres skjulesteder, når det 
bliver mørkt. Et eksempel er vores som-
merfugle; vi har 80-90 arter dagsom-
merfugle, men vi har 8-900 arter af nat-
sommerfugle.

Så der sker noget derude i nattens 
mulm og mørke, som vi ikke lige for-
nemmer og lægger mærke til i vores 
daglige færden - der sker faktisk rigtig 
meget derude i skoven, på heden, ved 
stranden og i villaens baghave, når det 
er mørkt. 

Og det man ikke kender er jo altid 

særligt interessant for os nysgerrige  
væsner. Så hvad er mere oplagt end at 
forsøge at lave naturvejlederaktiviteter, 
der foregår om natten, og/eller som 
handler om alt det, der sker i natten. 
Der er masser af gode historier at for-
tælle om de ting vi ikke ser til daglig, 
men som foregår lige omkring os i mør-
ket.

De færreste er vant til at færdes ude 
efter mørkets frembrud - altså sådan 
rigtigt ude - et sted, hvor der ikke er ga-
delygter og oplyste arealer. Så allerede 
her ligger der en udfordring og venter - 
tag med ud i mørket!

Mørket gør noget ved os. Når vi fær-
des i mørket og er ”frarøvet” vores vig-
tigste orienteringssans, så er vi nødt til 
at skærpe de sanser, der stadig ”virker”, 
selv om det er mørkt. Mørket er derfor 
en perfekt ramme til at lave aktiviteter, 
hvor der er fokus på sanseoplevelser. I 
mørket er vi i stand til at lytte, føle og 
lugte ting, vi aldrig ville sanse, hvis vi 
bare kunne se os til det hele.

Med dette nummer af NATURvejleder 
vil vi præsentere nogle aktiviteter, som 
netop tager udgangspunkt i natten og 
mørket. Og med dem både de historier 
og emner, der hører natten til samt de 
pædagogiske muligheder, det giver at 
arbejde i mørket.

Vi håber, at vi med bladet kan inspire-
re endnu flere naturvejledere til at lave 
”måneskinsarbejde”.

God læselyst
 Allan Gudio Nielsen og     

  Finn Lillethorup Hansen

TEMA
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NATURvejleder udgives af
NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK

Naturvejlederforeningen på Internettet:
www.natur-vejleder.dk
E-post: ugler@natur-vejleder.dk
  
Redaktionens postadresse er:
Lars Stubkjær Nielsen 
Københavns Statskovdistrikt
Fægyden 1, 3500  Værløse

Redaktionens e-post, fax og tlf.:
lsn@sns.dk
Tlf. 44 35 00 35
Fax. 44 35 00 36

Tips&Tricks redaktion: 
Dorrit Hansen 
E-mail: dorrit.hansen@skolekom.dk

Redaktion:
Stella Blichfeldt; stb@sns.dk 
Anne Johannisson; ajo@sns.dk 
Ulla Didriksen; ud@zoo.dk 
Dorrit Hansen; dorrit.hansen@skolekom.dk 
Kari Hald; kah@sns.dk 
Allan Gudio Nielsen; allan.nielsen@dof.dk
Finn Lillethorup Hansen; flh@vejle.dk
Dorte Salomonsen; dsa@uuf.kk.dk
Jesper Grube Kristiansen; jbk@ishoj.dk 
Lars Stubkjær Nielsen (ansh); lsn@sns.dk  

Naturvejlederforeningen i Danmark  . . . . . . . . . . . . . . .2
Facts om Naturvejlederforeningen iDanmark

Tema:  Formidling i mørke... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Redaktionel leder
 
Mørkets hersker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Bent Jakobsen fortæller om ture til natravnens rige

Allehelgensaften på Hald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tag med Jens Frydendal på nat-tur omkring Hald Hovedgård

Bøf, Brøl, Bæver og Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Et eksklusivt naturvejlederarrangement med overnatning

Er det cool at sove blandt hajer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kattegatcentret tilbyder overnatning sammen med hajerne

Brug af skumringsjagti formidlingen . . . . . . . . . . . . . 17
Tag med på skumringsjagt, hvis du vil lære noget om jagt

”Skovtrolde, elverpiger og ugler i mosen” . . . . . . . . . 21
- kulsvidning og naturvejledning i Nordsjælland

Natsafari for børn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Familieture med overnatning og nataktiviteter

I Jack The Rippers blodspor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
En stemningsfuld tur i Londons gader - formidling i et autentisk miljø

Åndsvage nattergal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
En idé til den klassiske nattergaletur - lav et fugleur... 

Naturvejleder tester: Natkikkerter . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Allan Gudio har testet et par natkikkerter - duer de til noget?

Nattemørket er den perfekte 
ramme for en gang historier og 
skrøner fra fortid og nutid - læs 
hvordan Jens Frydendal bruger 
Allehelgensaften på Hald...

...side 8 

Kattegatcentret har hvert år flere 
tusind skoleelever til at sove 
sammen med hajerne. Læs om et 
anderledes nat-arrangement...

...side 14 

Du kender dem fra amerikanske 
film: natkikkerter. Men har du 
nogensinde prøvet én. Allan 
Gudio Nielsen tester natkikkerter 
for NATURvejleder...

...side 26
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NATURvejleder udkommer:  
Feb/Mar        (med deadline: 1/1)
Maj/Juni  (med deadline: 1/4)
Sept./Okt.  (med deadline: 1/8)
December  (med deadline: 1/11)

Artikler til optagelse i bladet:
Artikler modtages som e-post.  
Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside:
www.natur-vejleder.dk 

Kommende temaer: 
Dec:  Samarbejde med pressen. 
Mar:  Formidling om Evolution.
Jun:  Formidling af Geologi.
Okt:  Elektronik i formidlingen.

Temaredaktører for dette nummer:  
Allan Gudio Nielsen
Finn Lillethorup Hansen
 

Opsætning/Layout: Finn Lillethorup Hansen

Forside-foto:  grafik: FLH

Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

NATURvejleder er Svanemærket  
Oplag:  700 ex. på gallerie art silk-papir
Tryk:  Handelstrykkeriet i Odense

En bypark til 23 mio. kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kjeld Hansen reflekterer over naturgenopretnigsprojektet ved Sliv Sø

Skildpaddens År blev markeret i Sydhavet . . . . . . . . 32
En naturvejleders dramatiske oplevelser i Det indiske Ocean

Blandt rotter og rummænd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
I de finske parker er Tante Grøn aktiv som formidler

Naturvejledning var dagens højdepunkt  . . . . . . . . . 37
Friluftsrådet orienterer om efterårets Grønne Spirer kurser for pædagoger

200 års succes – hvordan fortsætter vi? . . . . . . . . . . . 39
Den danske skovlov fylder 200 år - Friluftsrådet reflekterer over fremtiden

Skagens Odde – en naturguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tove Stockmarr anmelder den nye naturguide

En sommerdag på Harakka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Stemningsbilleder fra en naturskole i Helsinkis skærgård

10-året for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling  . . . 44
Formandens Leder 

Nyt fra Naturvejlederforeningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Kursus: Udeskole, læring og naturvejledning  . . . . . 47

Nyt fra Fællessekretariatet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Kursus: Fælles Naturskoledag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Landet derude...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Beretninger fra naturvejlederne ude i landet

IRF holder sin 5. Verdenskongres i 2006 . . . . . . bagside
Vi gør det igen - ta’ med... - en opfordring fra Arne Bondo og bestyrelsen

Hvad tænker de på, når de bruger 
millioner af kroner på natur gen-
op retning? En kritisk kommentar 
fra Kjeld Hansen...

...side 28 

Læs den heroiske beretning om 
Jørgen Mortensens oplevelser 
blandt kæmpeskildpadder på 
Mauritius...

...side 32

Der er ny struktur både i Skov- og 
Naturstyrelsen og i Friluftsrådet, 
så hold dig orienteret - se nyt fra 
Fællessekretariatet...

...side 48-52 
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Den snurrende lyd fra  
toppen af grantræet lyder 
som en Velo Solex knallert. 
Pludselig kommer en skygge 
ud af skovens skumring og 
står på svirrende vinger lige 
over hovedet på os.  
Vi er på tur i Natravnens rige.

Vi er i juni måned. Klokken er 21.30 og 
25 forventningsfulde mennesker er klar 
til at drage ind i skoven, hvor nattens 
mørke efterhånden vil omfavne os. 
Mange har aldrig gået om natten i en 
mørk skov før. 

Først starter vi med en introduktion, 
hvor der fortælles om Natravnens sær-
prægede liv. Fuglen som modsat andre 
fugle sidder på langs af grenen. Fuglen 
som kan nedsætte sin kropstemperatur 
når føden er knap. Fuglen som har et lil-
le næb, men en kæmpe mund, når den 
skal fange nattens insekter, og fuglen 
som kun flyver i de mørke timer, hvor-
for den er blevet grobund for megen 
overtro.

Oplevelser i skumringen
Vi begiver os ind i den stille skov, mens 
solen langsomt forsvinder. I stilheden 
virker Rødhalsens sang meget gennem-

trængende. Der er kun den og Sang-
droslen til at afslutte dagens fuglekor.

Vi passerer et fugtigt område, hvor 
duften af Porse rammer vores næser, 
især efter at have gnedet på bladet.

Så er det med at være stille. Foran os 
ligger et brandbælte som giver en stor 
åbning i skoven, og vi er heldige. I kan-
ten står tre krondyr. Kikkerten går på 
omgang, og alle når at nyde det storslåe-
de syn, inden dyrene opdager os og for-
svinder ind mellem træerne. Sporene i 
sandet røber at her er en livlig trafik af 
disse imponerende dyr.

Tag hænderne bag ørene...
Vi er nået til natravneland. Lyset bliver 
svagere og svagere og vores ører er slået 
helt ud. Langt væk høres pludselig den 
snurrende lyd fra en Natravn. Ikke alle 
kan høre den. Jeg opfordrer deltagerne 
til at tage hænderne bag ørerne, som pa-
raboler, så høres lyden meget bedre. 

Der bliver kigget rundt, er der nogen 
af de andre, der gør det. Hvem tør at 
være den første. Jo, det er sørme rigtigt 
nok, lyden bliver forstærket på denne 
måde, og snart har alle hænderne bag 
ørerne. Nu høres flere andre Natravne 
tættere på, og vi begiver os af sted mod 
nogle af de lysninger, som de ofte fore-
trækker.

Vi når en lysning, hvor en Natravn er i 

Mørkets hersker

Af Bent Jakobsen, 
naturvejleder på Blaavand  
Naturcenter.
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gang med sin snurrende lyd. Den stop-
per, vores øjne står på stilke, og pludse-
lig kommer den flyvende lige mod os, 
og giver opvisning 10–20 m. væk. Det er 
stadig så lyst at vi kan se det er en han 
pga. de hvide pletter på vingerne og ha-
len. ”Kryit kryit”, siger det og en hun 
nærmer sig. I en let og elegant flugt fly-
ver de væk sammen, mens hannen ind i 
mellem klapper med vingerne over ryg-
gen.

Skrøner i natten
I det tiltagende mørke er det nu tid til at 
fortælle nogle af de grufulde fortællin-
ger, der er om Natravnene. Her er nogle 
få. 

Det latinske familienavn navn Capri-
mulgus betyder gedemalker, og skyldes 
at man tidligere troede, at de malkede 
husdyrene om natten, og var skyldige 
hvis de ikke gav mælk. 

De hvide pletter i vingerne er gløder, 
så den kan slå ild og sætte huse og gårde 
i brand. Natravnen er sjælen af et men-
neske, en henrettet, en selvmorder eller 
en som har solgt sig til fanden. En pæl 
var rammet gennem liget for at det ikke 
skulle gå igen, og de hvide pletter i vin-
gen er huller efter pælen. 

Hvis man kigger gennem disse huller 
sker der alverdens ulykker.

Vingeklap
Vi prøver en ny lysning og for at få Nat-
ravnen at se efteraber jeg deres vinge-
klap ved at klappe i hænderne. Fuglen 
dukker op. Dette skal man dog passe på 
med at gøre, da der står skrevet, at den 
som efteraber en Natravn aldrig bliver 
et rigtigt menneske igen. 

Deltagerne nikker medlidende til mig 
for nu har de jo fundet årsagen til min 
væremåde.

Tryg i natten?
Nu får jeg så det sidste spørgsmål: ”Er 
du ikke lidt bange, hvis du går herude 
alene i mørket” Nej må jeg svare, jeg 
kender jo lydene, og det er mere farligt 
at færdes i en af storbyerne midt om 
natten.

Klokken er ved at være midnat. Vi be-
giver os ad den større grusvej tilbage 
mod P-pladsen, og når sommeren er 
slut begiver natravnen sig også ud af 
skoven på sin lange rejse til tropisk Afri-
ka.

Om at arrangere natravneture...
Jeg har nu lavet Natravneture i 16 år, og 
endnu ikke haft en tur, hvor vi ikke har 
registreret Natravn. Det spænder dog 
lige fra ture, hvor der gives opvisning 
(faktisk har jeg i år haft den bedste nat-
ravnetur til dato) til ture i en kraftig 
kold nordvestenvind, hvor den kun er 
hørt meget kortvarigt eller set som en 
skygge siddende på en grusvej.

 o

Svingfjer fra natravn-han med de karakteristiske pletter, der 
”lyser” op  mørket under flugten. 

Flere skrøner om natravnen:

Henrettede forbrydere, selvmordere og andre, som ikke kunne blive begravet 
på kirkegården, blev ofte begravet i trebundne skel (skel, hvor tre marker el-
ler ligefrem tre sogne støder sammen) for at undgå at de gik igen. Efter en 
tid - som regel lang tid - blev de forvandlet til natravne, som egentlig ikke 
gjorde skade, men som man alligevel skulle vare sig for: 
•	Man skulle undgå at se gennem hullet i vingerne, da man ellers ville dø, 

blive gal eller andet forfærdeligt. I nogle beretninger kan man også blive 
synsk eller ligefrem rig af at se gennem hullet i en natravns vinge 
•	Man skulle ikke genere en natravn, da den var meget stor og forfærdelig 

stærk, så stærk, at den kunne slå en mand omkuld 

Forvandlingen til natravn kunne ske på flere måder: 
•	Den døde kunne ligge femten år på den ene side, mens der voksede fjer 

ud på en af vedkommendes sider; så vendte den døde sig og lå endnu 
femten år mens der voksede fjer ud på den anden side. Herefter fløj gen-
færdet op som natravn. Når den døde vendte sig, råbte han: “Nu vender 
jeg mig”. Hvis der så gik en 
•	Den døde måtte flytte ét sandskorn om året på sin vej op til overfladen 

(og så går der lang tid inden den døde er oppe!) 
•	Hvis den døde var blevet manet i jorden med en manepæl gennem krop-

pen, kunne den døde prøve at få en, som gik på jorden til at fjerne mane-
pælen; det skete ved at den døde nede fra jorden råbte “Rok, rok. Rok op” 
eller lignende. 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 
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På Hald holder vi fast i den 
gamle katolske skik med at 
fejre Allehelgen sidste nat i 
oktober. Kirken har for 
længst rykket festlighederne 
til første søndag i november, 
af hensyn til præsternes  
normale arbejdsrytme  
– fagforening og den slags.

Vi holder lige så stædigt fast i betegnel-
sen ”Allehelgen”, selvom de fleste er gået 
over til den engelsk/amerikanske beteg-
nelse ”Halloween”. Som naturvejleder vil 
jeg gerne formidle det lokale kultur-
grundlag – regeringen og de højrenatio-
nale må dybest set holde af mig! Vi be-
gynder da heller ikke at tale om ”Easter” 
og ”Christmas” bare fordi englændere 
og amerikanere ynder at bruge sådanne 
betegnelser – eller gør vi? 

Faktisk overvejer jeg også at erstatte 
græskarmændene med mere egnstypi-
ske roelygter, selvom græskarmænd er 
lidt sjovere at lave – og roer efterhånden 
er vanskelige at få fat på.

Uegnet for børn
Turen er annonceret som en åben tur 
uden tilmelding og med en advarsel om, 
at turen ikke er egnet for mindre børn. 
Prisen er 40 kroner for voksne og 30 
kroner for børn. Det er normalt ikke 
nogen guldgrube, men dækker i gode år 
timelønnen til en naturvejleder - på nat-
takst. For at undgå rollen som billetsæl-
ger, sætter jeg blot en gryde op med et 
skilt, der angiver prisen. Alle bedes be-
tale før vi går – andet ville jo være ær-
gerligt, hvis vi mistede nogen på turen!

I dårligt vejr en mandag aften kom-
mer der 15. I klart måneskin en lørdag 
har vi været oppe på 80 – det var for 

Allehelgensaften  
på Hald

mange, men det gik! Ofte ringer folk i 
forvejen og spørger, om der bliver no-
gen tur i år. Efter 12 år behøver jeg snart 
ikke længere annoncere. 

Turen starter kl. 21.00 fra naturskolen, 
hvor jeg har sørget for dæmpet belys-
ning, gloende kakkelovn og dæmpede 
ugleskrig fra højttalerne.  

Folk plejer at komme i god tid, hvilket 
er klogt – kommer man for sent, har 
man meget dårlige chancer for at finde 
os i mørket. Jeg står i døren og byde folk 
velkommen. Det giver dem en fornem-
melse af at være med på holdet fra star-
ten, og det giver mig en fornemmelse af, 
hvem det er jeg har med på turen – ude 
i skoven kan man dårligt se folks ansig-
ter i mørket. 

Uden sikkerhedsnet
Præcist klokken 21.00 – jeg er altid om-
hyggelig med at starte og slutte præcist 
– byder jeg velkommen. Jeg forklarer 
meget kort, at vi skal på en 3 timers tur 
uden lygter ud i mørket. Det med lyg-
terne er vigtigt – der er ikke er noget, 
der skræmmer spøgelser og andre over-
naturlige ting som netop elektrisk lys. 
Faktisk er det meget få spøgelser, der er 
set på egnen, siden elektriciteten blev 
opfundet! Mange mener jeg af sikker-
hedsmæssige hensyn selv burde have en 
lygte i lommen. Det har jeg altså ikke! 
Autenticiteten er vigtig her, som i andre 
naturvejledersammenhænge, og der er 
altså mere nerve over linedans, når der 
ikke er sikkerhedsnet!

Jeg appellerer til, at man holder et ri-
meligt lavt lydniveau, så vi er i stand til 
at opfatte nattens lyde. Det er normalt 
ikke noget problem på en åben tur, hvor 
folk ikke kender hinanden så godt, men 
med en skoleklasse er der grund til med 
jævne mellemrum at forsøge at dæmpe 
lyden. En nattur bliver i mine øjne 

Af Jens Frydendal, 
naturvejleder på  
Hald Naturskole.
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bedst, hvis vi går stille gennem skoven. 
Lidt hyggelig dæmpet snak er et plus, 
men høje råb er ikke godt. 

På vej ud af døren plejer jeg at slukke 
lyset – deltagerne kan jo lige så godt 
vænne sig til mørket fra starten!

50 meter fra naturskolen stopper jeg 
første gang. Det er vigtigt at komme 
væk fra hus og biler. Først på dette tids-
punkt begynder folk at føle, de er på tur. 
Først nu kan jeg forvente, at folk er pa-
rat til at forholde sig til det turen reelt 
handler om. Jeg har alt for ofte oplevet 
turledere, der inden en tur har taget gej-
sten fra folk med et langt foredrag om, 
hvad de nu skulle ud og opleve. Jeg fore-
trækker at opleve først og fortælle bag-
efter!

Naturen har også åbent om natten
Inden, vi går ind i skoven, fortæller jeg 
gerne deltagerne, at området her jo dy-
best set er deres eget, eftersom det er 
staten, der har ejet Hald Hovedgaard si-
den krigens tid. Måske er stemningen til 
et par oplysninger om værnemageren, 
der måtte afstå godset for sit samarbejde 
med tyskerne. Eftersom deltagerne selv 
ejer stedet besøger de altså sig selv og 
bør føle sig specielt velkomne. I øvrigt 
må de frit besøge stedet, hvornår de har 
lyst, også om natten – i modsætning til 
en privat skov, hvor de kun må komme 
fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Så 
fik vi lige lidt adgangsregler  med i spil-
let. Det vigtigste er imidlertid at delta-
gerne får et personligt forhold til stedet 
– wauw mand, det er alt sammen mit – 
sammen med I andre!

Det kan være lidt af et chok, at gå ind i 
skoven - især på de allermørkeste aftner. 
De falder mærkværdigvis ikke om vin-
teren, men september, hvor der endnu 
er blade på træerne. Sådan en septem-
bernat er det med ”ikke at kunne se en 
hånd for sig” andet end en talemåde. Så-
danne nætter skal man virkelig være 
stedkendt. Det kan være nødvendigt at 
føle med fødderne, om man er på stien 
eller på vej ind i den bløde skovbund 
med løse blade og kvas. Ofte kan man 
pejle sig frem til stien ved at se op mod 
himlen, hvor stien kan være markeret 
som en smal lysning mellem trækroner-
ne, men den kan være vanskelig at følge.

Du går for hurtigt! – Tal noget højere!
I rigtig mørke nætter har jeg ofte ople-
vet, hvordan folk – især skoleklasser - 
automatisk finder ud af at holde hinan-
den i hænderne eller i frakkeskøderne, 
for at følge stien. 

”Du går for hurtigt!” hører jeg hele ti-
den. Det gør imidlertid ikke noget, bare 
man hele tiden har føling med at flok-
ken er på rette spor. Hvordan får man 
det? Lyt! Du kan ret hurtigt høre på lyd-
niveauet, om folk er ved at gå i panik el-
ler bare holder modet oppe med kvikke 
bemærkninger. 

50 meter mere, så er det igen tid at 
stoppe. Jeg går gerne lidt tilbage for at 
stå midt i flokken. I mørket bør man 
nemlig ikke råbe højt. ”Kan du ikke tale 
lidt højere?” spørger folk nede fra ræk-
ken. ”Nej, men I kan trække lidt mere 
sammen, så går det nok!” Ret hurtig fin-
der folk ud af at klumpe sig sammen, 
når jeg stopper. Det giver også en god 
stemning, at stå tæt sammen i en mørk 
skov.

E Helhest
”Jeg kom lige i tanke om, at hvis én af 
jer ser en trebenet hest, så må I sige til. 
Det kunne nemlig være en helhest!” 

”Hvad for en hest?” er der næsten al-
tid én der spørger, og det er godt, efter-
som jeg forsøger at leve op til dogme-
reglen, om ikke at svare på folks 
spørgsmål, før de har stillet dem.

”Jo, ser du, en helhest er sådan en 
slags … Ja, det er måske bedst at spørge 
en klog mand som Blicher. I kender 
godt Blicher. Gør I ikke?” Sådan spørger 
jeg ikke på en åben tur, hvor jeg ved folk 
er for tilbageholdende til at svare – vi er 
jo i Jylland. En skoleklasse derimod er 
vant til voksnes åndsvage spørgsmål. De 
vil finde det helt underligt, hvis jeg ikke 
stillede et spørgsmål nu og da.  Derefter 
får de første vers af ”E Helhest” fra ”E 
Bindstow”. Ofte skal de have den i rigs-
dansk oversættelse. Hvis jeg fornemmer, 
at den falder i god jord, får de lige de 
sidste 12 vers med også! Så kan vi kom-
me videre, og her har jeg det problem, at 
der bliver for langt til gravhøjen i et 
stræk. Jeg skal have puttet et stop mere 
ind, og der er ikke nogen helt oplagt hi-
storie, der hører til dette sted. Det er en 
daglig – undskyld natlig – udfordring, 
som giver anledning til megen moro, 
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ikke mindst fordi jeg – når selskabet er 
godt – ynder at inddrage deltagerne i 
mit problem. Allehelgensnat klarer jeg 
det med en bedemands- eller selvmor-
dervits. Den nat er jo de dødes nat, så 
der må gerne fortælles om døden – et 
uudtømmeligt emne. 

Bjergtaget, ellevild og panisk
Omsider kommer vi til gravhøjen, hvor 
jeg giver lidt forbrugerorientering om 
bjergmanden, der ynder at lokke de 
unge piger med til fest i højen, der står 
på gloende pæle. Hvad fornøjelse han 
har af det, lader vi stå som et åbent 
spørgsmål i nattemørket. At blive taget 
med i bjerget, kaldes at blive ”bjergta-
get”. Så fik vi lige lidt danskundervisning 
med i købet. Drengene skal imidlertid 
ikke vide sig for sikre. Ellepigerne er 
nemlig med til bjergmandens fest. De er 
ude på at lokke drengene med ud at 
danse, og hvis det lykkes bliver drenge-
ne ”ellevilde”, hvilket er lige så slemt som 
at blive bjergtaget. Ofte mister man for-
standen og andre gange livet!

Senere supplerer vi danskundervis-
ningen med historien om Pan, der lok-
ker folk på afveje med sin panfløjte, så 
de bliver grebet af ”pan-ik”. Således går 
turen med historier fra folketroen. Gen-
nem årene har jeg fået stykket en lang 
række sammen, som passer til forskelli-
ge steder på ruten. Det er vigtigt at have 
et noget større arsenal end man får brug 
for. Forskellige grupper skal have for-
skellige historier, og man ved ikke altid 
på forhånd, hvilket niveau der går an til 
den enkelte gruppe.

Farer du aldrig vild?
Begyndelsen af turen har jeg altid plan-
lagt, men forløbet skal man være klar til 
at ændre, når man den enkelte aften op-
lever hvordan gruppen reagerer, og hvor 
mørkt det reelt er. Det kan man først 
vide, når man er kommet i gang. Den 
smalle sti op gennem Troldeslugten ta-
ger jeg kun i lyse nætter – eller hvis jeg 
har en 9. klasse, der har brug for ekstra 
udfordringer! Der er et par meter ned til 
vandet – jeg har i årenens løb tabt en del 
9. klasses elever på det stræk.

”Farer du aldrig vild?” vil deltagerne 
vide. ”Jo, lige nu aner jeg ikke hvordan 
vi skal finde hjem!”

”Forleden nat var den helt gal. Jeg var 

nær aldrig fundet hjem. Men det gik – 
det var værre med den 4. klasse jeg hav-
de med. De går vist herude endnu.”

Hvad gør man, med dem der er mørke-
rædde?
Normalt ignorerer jeg dem, og så glem-
mer de det normalt. Men især på over-
natningsture kan det være et problem. 
Sikkert fordi de har hjemve eller andre 
problemer. Nogle gange har jeg ladet et 
par stykker blive tilbage ved lejrbålet, 
mens jeg tager på tur med resten, men 
ofte hjælper det, at tage den eller dem, 
der er bange ved hånden og forklare, det 
er en helt naturlig ting at være utryg ved 
natten, og at jeg faktisk også selv var 
meget mørkeræd som barn – hvilket er 
rigtigt! Det var i 60’erne hvor de sendte 
Belfigore i fjernsynet første gang – den 
skikkelse forfulgte mig i flere år!

Stjernebilleder
Hvad er det lige deltageraktiviteteten 
består i på sådan en tur?

Alene det at følge med gennem sko-
ven og bruge alle sanser for at holde sig 
på stien er meget krævende. Stå stille og 
lytte til nattens lyde er en meget stærk 
personlig oplevelse. Er det stjerneklart 
er hele gruppen hurtigt inddraget i at 
vise hinanden stjernebilleder og udpege 
satellitter m.v. 

Et par gode historier om stjernebille-
derne plejer også at fænge.

Jeg er ikke nogen stor sanger, men 
Halfdan Rasmussens ”Jeg vil tælle stjer-
nerne” sjunget i en stille stjerneklar nat, 
kan også få en 7. klasse til at tie stille en 
minuts tid.

En diset sommernat er Van Dangos 
sang om ”Mosemanden” på sin plads. 
Van Dangos sange er umulig for norma-
le mennesker at synge, men enhver rap-
per jo med sit næb, så det kan lade sig 
gøre – med lidt god vilje.

Et bål i rygsækken
Allehelgensnat sørger jeg altid for at 
have et bål med i rygsækken. På et pas-
sende sted halvvejs på ruten pakker jeg 
tørt ved og en halv avis frem til et bål. 
Flammeskæret mellem stammerne og 
på folks ansigter har en rigtig god virk-
ning. I lyset af bålet skænker jeg en 
dram til deltagerne – husk skummus til 
børnene! Efter drammen, som altid får 
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stemningen til at stige, deler jeg sangbø-
ger ud, og vi tager en sang eller to – pas-
sende til lejligheden.

Når vi går videre er lydniveauet steget. 
Der snakkes mere lystigt og nattesynet 
er ødelagt for en tid, så mørket virker 
tættere. 

Enhjørningeblod og selvlysende tusindben
Som det vil fremgå fylder fortællingen 
og kulturhistorien meget på mine nat-
natur-ture. Naturens lyde og ikke 
mindst dens lysfænomener fylder imid-
lertid også en del. Blandt de sidste kan 
jeg nævne Skt. Hansorm, som jeg i mil-
de efterår har set helt frem til Allehel-
gen. Selvlysende tusindben kan vi træffe 
endnu senere, og omkring 1. september 
kan vi efter en regnvåd dag opleve at 
skovbunden et bestemt sted i skoven er 
dækket med ”Enhjørningeblod”. Blade 
og smågrene er selvlysende. Ganske fa-
scinerende, og umuligt at opleve, hvis 
man har lommelygte med. Der er tale 
om en svamp, der også kan få en gam-
mel mørnet træstub til at stå og lyse i 
natten.

Ingen bøhmænd!
Kunstige effekter og bøhmænd bruger 
jeg ikke. Som med al anden naturvejled-
ning skal man være loyal mod det 
autentiske. Ingen båndoptager med ug-
leskrig gemt i buskadset og ingen lagen-
klædte medhjælpere til at springe frem 
på stien og sige bøh. Jeg ved godt det er 
en yndet adfærd hos spejderledere, men 
jeg er jo naturvejleder!

Og så dog – før jeg bliver alt for hellig 
i mine dogmer, så vil jeg tilstå et par 
små kunstige effekter. Vi har et hult el-
metræ, hvor jeg ofte hænger en lygte 
ind. Det giver et fantastisk smukt lys-
skær, og en god effekt, når vi kommer 
der forbi. Jeg bruger træet som afsæt for 
en fortælling om hekse og genfærd, der 
rent faktisk holder til i og omkring net-
op denne gamle elm. Men lygten er 
snyd, hvilket jeg også får at vide. Det har 

vi det alle sammen godt med. 
Nå, ja og så er det lige det akustiske 

spøgelse fra Fætter BR, som hænger i 
pæretræet allersidst på turen, hvor vi 
står og ser op mod tårnet på Hald Ho-
vedgaard, mens jeg fortæller at der fak-
tisk er nogen diskussion om, hvorvidt 
der er spøgelser på Hald. Nogen mener 
der er, andre mener ikke der er. Selv 
hælder jeg mest til det sidste, for nu har 
jeg gået rundt herude i 400 år, og er 
endnu ikke stødt på et eneste! ”Men nu 
skal I ligegodt høre, hvad jeg oplevede 
for et par hundrede år siden. Jeg havde 
lige været nede på kroen for at skræm-
me nogen, og var på vej op ad trappen, 
da der pludselig lød et skud!” (Sådan 
nogen lyder ofte pludseligt). I det sam-
me trækker jeg en hundeproppistol op 
af lommen og skyder et skud i luften, 
hvilket får det akustiske spøgelse til at 
jamre og blinke oppe i pæretræet. Den 
tager altid kegler. Og eftersom det er 
sidste punkt på turen ender denne altså 
i almindelig grin, hvilket ikke er nogen 
dårlig slutning.

Det er langt fra hver gang jeg bruger 
spøgelset. Det afhænger alt sammen af, 
hvilken gruppe og hvordan rammerne i 
øvrigt er – præcis som med alle andre 
ture. 

Der er nok at vise frem på, og meget 
stor interesse for at være med. 

I 2005 toppede nat-natur-turene hitli-
sten på Naturskolen ved Hald med hele 
38 ture. 

Pokkers til arbejdstid, men altid 
spændende at arrangere!

 o
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Gennem de sidste par år har 
Klosterheden Statsskov-
distrikt været vært for et  
arrangement, hvis forløb 
strækker sig fra sent efter-
middag, gennem det meste 
af natten, til næste dags  
formiddag.

Egentlig er der ikke kun tale om en type 
arrangement, men derimod hele to, 
nemlig Bøf, Brøl, Bæver og Bordeaux i 
september, samt det lidt mere luksuriøse 
Bæver på Businessclass i maj måned. 
Konceptet for dem begge er næsten 
identisk og forskellen ligger i en større 
personlig servicering i det sidstnævnte 
arrangement frem for det første, som 
mere er baseret på en gruppeoplevelse.

Den væsentligste grund til, at arrange-
menterne er lagt omkring skumring og 
daggry er naturligvis, at oplevelsens ho-
vedpersoner, - bævere og krondyr, over-
vejende er nataktive og derfor bedst la-
der sig se i disse tidsrum. Men samtidig 
bidrager tidspunktet også indirekte til 
turens succes, idet opholdet i en mørk-
lagt natur giver flere af de fremmødte er 

en ny og grænseoverskridende sanseop-
levelse. 

Bæver ….
Bøf, Brøl, Bæver og Bordeaux tager sin 
begyndelse ved distriktets største sø 
Møllesøen. Foruden fordelagtigheden 
ved at have beliggenhed op ad offentlig 
vej, udgjorde Møllesøen i 1999 også 
rammen for Danmarks allerførste bæ-
verudsætning og derfor i vores henseen-
de et oplagt mødested.

Under en kop kaffe med tilhørende 
hjemmebag og - bryg bydes de frem-
mødte nu velkommen og  baggrunden 
for udsætningen bliver fortalt. Dette 
mere som en nødvendighed end som 
egentlig underholdning, da det seks år 
efter udsætningen stadig er ukendt hos 
store dele af befolkningen, at bæveren 
ikke blev indført for at tilføje landet en 
ny dyreart, men alene for at berige lan-
det med flere tiltrængte vådområder.

Derefter drager hele selskabet af sted 
nedstrøms Flynder Å og meget hurtigt 
træder man ind i bæverens imponeren-
de univers, hvor blandt andet store bæ-
verfældede træer, dæmninger og hytter 
af sirlig konstruktion, samt stærkt par-
fumerede duftmarkeringer for alvor 

Af Bent Rothmann, Skovløber og 
Naturvejleder ved Klosterheden 
Statsskovdistrikt

Bøf, Brøl, Bæver  
og Bordeaux
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sætter gang i folks begejstring og spør-
gelyst.

Ved solnedgang ender alle op ved en 
af distriktets store bæverskabte søer og 
man lister sig forsigtigt i skjul i håb om, 
at der i skumringstimen vil åbenbare sig 
en vaskeægte bæver på vandets overfla-
de.

Det er i øjeblikke som disse, at man 
som vejleder flittigt får repeteret sit fa-
dervor, for skønt vi aldrig giver garanti 
for bævere ved selvsyn, så er arrange-
mentets succes samlet set naturligvis 
meget betinget af en sådan åbenbaring.

Bøf og bordeaux….
Når mørket efter en lille time helt har 
opslugt omgivelserne bryder vi op og 
begiver os mod en af distriktets lavvu`er 
(stort telt), kun retningsstyret af lugte-
sansen og den liflige duft af møre grill-
stegte bøffer af kronvildt, samt en god 
vellagret rødvin med telttemperatur. 

At inddrage fællesspisning som et ind-
slag i vores arrangement er af høj social 
vigtighed, da det er her selskabet nu for 
alvor bliver rystet sammen og eftermid-
dagens mange indtryk bliver samlet op 
og diskuteret. Samtidig er det også en 
aktivitet man som vejleder lære at sætter 
stor pris på, da indslaget på det nærme-
ste er skudsikkert og ikke som ved na-
turoplevelserne styret af faktorer som 
vejrlig, pludselige forstyrrelser m.m.

Som ulempe skal dog nævnes, at be-
spisningen næsten fordobler udgifterne 
ved arrangementet, idet det på grund af 
det øvrige program, kræver en ekstra 
bemanding til borddækning, tilbered-
ning og oprydning m.m. 

Fællesspisningen er faktisk så populær 
blandt de fremmødte, at vi har lagt en 
sidste aktivitet ind, for ligesom at få den 
nødvendig afslutning, inden vi kan sen-
de deltagerne til ro i deres soveposer.

Brøl….
Selskabet må nu lægge kniv og gaffel fra 
sig for skånsomt, at blive guidet ud i 
natten på et for lavvuen tilstødende he-
deareal. Det er jo september, - kronvild-
tets brunsttid og snart gennemskæres 
det store mørke himmelrum af brølene 
fra en af de mange brunsthjorte natten 
har vakt til dåd. 

For nogle en stærk følelsesbetonet før-
stegangsoplevelse, - for alle en ekstra 

appetitvækker til morgendagens lovede 
program: Kronvildtsafari.

Næste morgens vækning sker 2 timer 
før det bliver lyst, da ikke alle deltagere 
er lige morgenfriske og en senere væk-
ning derfor vil resultere i for mange 
spildte minutter af krondyrenes prime 
time.

Det giver samtidig folk en mulighed 
for at stille den værste sult med en ba-
nan eller lignende, mens man atter lader 
sig imponere af kronhjortenes aftagende 
brøl i det tiltagende morgengry.

Safarien forgår i bus på skovvejene 
med fri udsigt til distriktets mange 
grønne brandlinier, hvilket i første om-
gang nok kan synes en smule mageligt, 
frem for en ”ægte” oplevelse i felten. 
Men i virkeligheden giver det selskabet 
en større chance for at komme meget 
tættere på dyrene, end hvis vi i samlet 
og broget flok var draget af sted til fods. 
Hen på formiddagen, når de sidste 
krondyr så er trukket mod de tætte 
granbevoksninger, parkeres bussen og 
alle vandre nu ud i skoven for at se, føle 
og lugte til nogle af de karakteristiske 
spor i landskabet, som uundværligt føl-
ger i kronvildtets kølvand.

Tilbage ved lavvuen afsluttes hele ar-
rangementet af med et tiltrængt og so-
lidt morgenmåltid, blandt andet bestå-
ende af spejlæg og pølse tilberedt over 
knitrende skovkomfurer. Umiddelbart 
inden afsked rundes arrangementet af 
med en fælles opsummering af det sid-
ste halve døgns mange oplevelser og ved 
Bæver på businessclass udleveres der i 
den forbindelse lidt billedmateriale.

Alle kan nu hanke op i rygsækken og 
mætte på oplevelser drage hver til sit.

 o

Bøf, Brøl, Bæver og Bordeaux 
arrangementet koster  
700,- kr. for voksne  
og 500,- kr. for børn.

Bæver på Businessclass  
arrangementet koster 
1000,- kr. pr. deltager.

Yderligere oplysning: 
Klosterheden  
Stats skovdistrikt,  
Gl. Landevej 35,  
7620 Lemvig,  
Tlf. 97 81 00 33

eller:

Naturskolen  
Kjærgaardmølle,  
ved Naturskoleleder  
Henning Givskov,  
tlf. 97 86 52 52.

Morgenmad tilberedt på skov-
mandskomfur. En velkendt tilbe-
redningsform i vore kredse, men 
en særdeles opsigtsvækkende for 
mange af de fremmødte. 

TEMA
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Kattegatcentret 
i Grenaa har et 
overnatnings-
program, der 
hedder ”Zzzzov 
med hajerne”. 
Programmet er 
siden sin start i 
1998 blevet 
voldsomt  
populært ikke 
mindst på 
grund af de  
meget  
engagerede  
undervisere.

ventningerne dertil.
Når eleverne har løbet den ”værste 

gratisværdi” af sig, samles de med un-
derviseren, og får en samlet instruktion 
i hvad de må og ikke må. Dette indslag 
skulle meget gerne være det eneste lidt 
kedelige under hele arrangementet – 
men ifølge underviserne et meget vig-
tigt ét.

Resten af eftermiddagen, aftenen og 
natten står i hajernes tegn. Der startes 
ud med en undervisning i udstillingen 
om hajernes tilpasninger udviklet gen-
nem millioner af år og frem til i dag, 
hvor flere hajarter desværre er truet for 
eksempel på grund af rovfiskeri.

Eleverne er helt oppe at ringe, og nu 
skal de bare i gang, det er vel en situati-
on de fleste naturvejledere ser som en 
drømmesituation. Heldigvis oplever 
mange naturvejledere den også hver dag 
i kraft af deres arbejdes store ”gratisvær-
di”, som den tyske professor i pædago-
gik ved universitetet i Hannover Tho-
mas Ziehe kalder det.

Gratisværdien kan dog i forbindelse 
med ”Zzzzov med hajerne” godt blive 
lidt for stor, og derfor startes et arrange-
ment altid med at eleverne sendes rundt 
på egen hånd i Kattegatcentret, med 
brød, saft og frugt, medens undervise-
ren tager en snak med lærere og foræl-
dre om det forestående program og for-

Er det cool at sove 
blandt hajer?

Af Lars H. Kristensen, 
formidler ved skoletjenesten på 
Kattegatcentret, Grenaa.

Fotos: Kattegatcentret.
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Blækspruttedissektion og hajfodring
Efter hajundervisning i udstillingen, be-
giver eleverne sig ned i skolelaboratori-
et, hvor de skal lave mad til hajerne og 
rokkerne. Vi har endnu ikke målt lydni-
veauet under denne aktivitet, men det 
må være faretruende højt. Alligevel er 
det jo underviserens fornemmeste op-
gave at sørge for, at den ”gode uro” ikke 
bliver til ”dårlig uro” – sagt lidt banalt. 

Som mange andre naturvejledere sik-
kert har oplevet i forbindelse dissekti-
onsundervisninger, hører den strengt 
strukturerede undervisers pædagogik 
ikke hjemme her – i nogle tilfælde dræ-
ber det endda ”forsker-lysten” hos ele-
verne.

På den anden side er det nødvendigt, 
at eleverne guides igennem dissektionen 
og kommer ud på den anden side mere 
afklarede i forhold til dyret end før. Det 
kan somme tider være en kunst – hvor 
det er vigtigt at have sit ”tredje øje” ude. 

Inden eleverne fodres skal hajerne fod-
res, og det er selvfølgelig et højdepunkt i 
sig selv. 

Hajerne fodres med en kombination 
af elevernes blæksprutter og friskfange-
de fisk fra Kattegat. Eleverne er de ene-
ste på centret og kan frit bevæge sig 
rundt om hajtanken under fodringen og 
se hajerne i aktion under vand fra tun-
nelen, fra siden gennem ruderne eller 
ovenfra alt imens underviserne fortæller 
løs om hajerne og de enkelte arter særli-
ge karakteristika.

Håndfodring og opgaveløb  
Kattegatcentret er meget andet end tro-
piske hajer. I løbet af aftenen prøver ele-
verne også selv at fodre – dog ikke helt 
så store hajer. I kattegatafdelingen findes 
der danske sømrokker og brogede rød-
hajer i rørebassinet eller store torsk i 
havnebassinet og mange andre dyr, som 
det kan være ganske spændende at fodre 

Fakta om ”Zzzov med hajerne”

1. Den første ”zzzov med hajerne” afholdtes i juni 
måned 1998.

2. I 2004 overnattede 307 skoleklasser.

3. De fleste klasser er på mellemtrinnet. En del i 
indskolingen og nogle befinder sig på 8.-10.  

    klassetrin. Enkelte gymnasieklasser får særligt 
tilrettelagt program.

4. Undervisere: Anders Isak Jørgensen, Daniel 
Lindvig, Jonas R. Rasmussen, Matilde Boesen,  

    Mette K. Kagensen, Mette Olesen, Michael 
Hansen, Morten Poulsen, Rune Kristiansen 

    og Laila Kloster.

5. Pris for 2006: 4.650,- kroner 

6. Varighed: Kl. 16.00 – 06.45 efterfølgende 
morgen.

7. Program se: www.kattegatcentret.dk/DK/Sko-
letjenesten/Zzzov/Zzzov.asp

8. Kattegatcentrets skoletjeneste underviste 
sidste år over 13.000 elever i alt.

9. JA - det er vildt cool at sove blandt hajerne!

Dissektion af blæksprutte.
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for en uøvet hånd. 
Som vidensfastholdelse løses søstjer-

neløbet gruppevis i udstillingen. Sø-
stjerneløbets berettigelse har vi under-
søgt nærmere gennem spørgeskemaer, 
og det fremgik tydeligt, at det er meget 
vigtigt for både lærere og forældre, at 
eleverne får brugt deres nyerhvervede 
viden.

Godnat til hajerne
I løbet af aftenen skal der vælges sove-
pladser, man kan sove i hajtunnellen - 
hvis man tør, eller ved det store oceana-
rium, hvor havålene er særdeles aktive 
om natten. 

Havålenes og pighvarrernes aktivitet 
får eleverne at se, medens de siger god-
nat til alle dyrene på strømpefødder og 
med lommelygter i hånden. Sengetiden 
er selvfølgelig individuel og afhænger af 
elevernes alder.

Underviseren er på Kattegatcentret 
hele arrangementet igennem og står 
klokken 06.00 klar med morgenmad og 
underskrevne hajdiplomer til de elever, 
der har overlevet natten.

Engagerede undervisere  
er en vigtig årsag til succesen
Når man skal skabe god undervisning er 
det vigtigt at have helt styr på 3 parame-
tre – didaktikken pædagogikken og fag-
ligheden. Didaktikken som den over-
ordnede læringsteori der ligger til grund 

for pædagogikken og fagligheden. Pæ-
dagogikken som den udførende del, og 
fagligheden som undervisningens ind-
hold.

På Kattegatcentret bryster vi os af at 
have styr på disse tre begreber.

Det er dog imidlertid et faktum, at et 
undervisningsprogram kan bestå af nok 
så mange spændende elementer, men vil 
aldrig blive en succes, hvis underviseren 
ikke magter at holde fokus og hele tiden 
i sin udførelse af undervisning have øje 
for undervisningens formål.

Det er derfor også meget vigtigt for 
os, at vores undervisere har et fagligt 
overskud, der kan fungere som en moti-
vationsfaktor for eleverne gennem hele 
arrangementet.

En anden ting vi selvfølgelig ikke 
kommer udenom som en vigtig årsag til 
”Zzzzov med hajernes” succes er, at ha-
jer er lige fascinerende dyr om du går i 
1. klasse eller regner dig selv blandt ver-
dens førende eksperter indenfor områ-
det.

 o

Fodringen af hajerne er altid lidt 
af et tilløbsstykke hos publikum.
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Hvis man vil forklare, hvorfor 
man går på jagt, er den  
bedste måde at invitere ikke- 
jægere med på jagt, således 
at de selv kan opleve spæn-
dingen på egen krop.  
Det er meget bedre end  
tusinde ord. Jeg har især 
brugt skumringsjagten på 
ænder, til at formidle jagten 
til ikke-jægere.

Baggrund
Da jeg var barn tog min far mig ofte 
med på andetræk. Det blev nogle ufor-
glemmelige aftner, med masser af ople-
velser. Noget jeg er overbevist om har 
været med til forme den store interesse 
jeg har for naturen. Mange af disse ople-
velser står i dag knapt 40 år efter stadig 
lysende klart i min erindring. En af de 
mere sjove var fra en aften med et rigtig 
godt træk af krikænder. Der kom en del 
af de små hurtig flyvere, og hunden hav-
de apporteret de første to. Jeg stod med 
en i hver hånd, da jeg følte en voldsom 
trang til at forstyrre min far, som var 
meget koncentreret om krikænderne. 
Far sagde jeg. Schh. Ti stille, svarede 

han. FAR sagde jeg en smule højere, TI 
NU STILLE svarede han. Det gjorde jeg 
så. Da der kom en lille pause i det korte, 
men meget koncentrerede træk. Spurgte 
far: hvad ville du ?  Det er lige meget nu, 
men vil du ikke hjælpe mig med at tøm-
me gummistøvlerne. 

Skumringsjagt med publikum
Jeg har ofte taget ikke jægere med på 
andetræk. Jeg har haft både børn og 
voksne med, og de har alle fået en god 
og anderledes oplevelse ud af det. Man 
kan sagtens have 4-5 ikke jægere sid-
dende bagved sig. Der er for mig heller 
ingen problemer med at sidde og tale 
dæmpet sammen. Så man kan snakke 
om hvad der sker omkring os. Det er 
min erfaring at man kan lave en hygge-
lig stemning, ved at sidde i mørket og 
hviskende forklare de oplevelser, man 
får sammen. På den måde kan man for-
håbentlig, nå ind til noget af det som for 
mig er sjælen ved jagten.

Mød publikum i god tid
De gange jeg har taget publikum med 
på andetræk, har jeg brugt aftentrækket. 
Fordi jeg kan mødes med publikum i 
god tid inden det bliver mørkt. Det har 
for mig den klare fordel at man kan få 
hilst på hinanden, få fortalt lidt om afte-

Brug af skumringsjagt 
i formidlingen

Af Claus Landbo Olesen,  
freelance jagt- og natur - 
formidler  på Fyn.
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nens program. Det giver også mulighed 
for at lære gruppen lidt at kende inden 
vi skal på jagt sammen. Det ser jeg som 
en fordel, især hvis det er et offentligt 
arrangement, hvor man ikke på forhånd 
kender sit publikum. Velkomsten, som 
jeg holder på samme måde som en pa-
role2, vil jeg fortælle lidt om hvad vi kan 
forvente os af aftenen. Jeg vil præsentere 
de deltagende jægere (skytter). De vil 
typiske være 4-5 stykker, alt hvor stort 
publikum der deltager. Personligt anser 
jeg 25 ikke jagende publikummer som 
et maksimum. Det vil 5 sige skytter med 
5 gæster hver. Jeg vil ligeledes fortælle 
hvilke forskellige programpunkter den 
enkelte skytte vil tage sig af. Det er for-
nuftigt at dele opgaverne ud til de for-
skellige skytter således alle har et pro-
grampunkt de skal præsentere. Derefter 
vil jeg vil fortælle publikum hvordan de 
skal opføre sig under jagten, for at alle 
kan få den størst mulige oplevelse. Jeg 
vil ligeledes fortælle de deltagende skyt-
ter hvordan de skal opføre sig, således at 
jagten kan gennemføres sikkerheds-
mæssigt forsvarligt. 

Jægerens værktøjskasse
Efter velkomsten præsenteres jægerens 
værktøjskasse, det vil sige, de redskaber 
vi vil bruge under jagten. Først præsen-
teres haglgeværet, med ammunition. 
Der vil blive skudt mod en ophængt an-

deskive. Her kan vi se hvordan haglene 
fordeler sig på skiven. Vi vil fortælle lidt 
om jagt med haglbøsse, også historisk. 
Jeg synes selv det er lidt fantastisk at 
haglbøssens effekt og ydeevne ikke er 
blevet forbedret gennem mere end 150 
år. Vi vil også vise haglpatronens for-
skellige dele, ved at skille den ad. Vi vil 
fortælle om anskydninger og den klare 
sammenhæng med lange skudhold. Det 
er her naturligt at fortælle om haglbøs-
sens begrænsede dræbende rækkevidde 
på maksimalt 25-30 m., til trods for en 
sikkerhedsafstand3 på op mod 450 m. 
alt efter hvilken haglstørrelse man an-
vender.  

Hunden - en del jægerens værktøjskasse
Efter præsentationen af haglbøssen vil 
vi præsentere hunden. Er der forskellige 
racer eller typer med, vil de blive præ-
senteret, således publikum får et indtryk 
af hvordan de forskellige racer arbejder. 
Hundens skarpe lugtesans vil blive 
fremhævet, det er jo bl.a. den der gør 
hunden til en fantastisk hjælp på jagt. 
Som eksempel på hundens lugtesans i 
forhold til vores, kan nævnes at hvis vo-
res lugtesans er på størrelse med et fri-
mærke på et brev, så svarer hundens til 
en fodboldbane. Det er et billede de fle-
ste kan forholde sig til. Man kan også 
gemme en lille hundekiks i den ene 
hånd og lade publikum prøve om de 
kan snuse sig frem til hvilken hånd den 
er gemt i, for derefter at lade hunden 
finde kiksen. Den vil med garanti kunne 
snuse sig frem til det. Derefter vil vi de-
monstrere hundens evner som appor-
tør4, vi vil bede et par fra publikum om 
at gemme nogle fugle eller dummyer5 i 
området, som hunden så skal finde og 
komme med. Vi forklarer at det er vig-
tigt at hunden hurtigt og effektivt finder 
eventuelt anskudte fugle, så de kan blive 
aflivet. Det er også vigtigt at dødsskudte 
fugle findes, så vi kan få dem med hjem 
til gryden.

Smagsprøver
Ofte vil vi også have lavet et lille bål, 
hvor vi vil stege smagsprøver på nogle af 
de ænder som vi forventer at komme til 
at skyde. Samtidig vil vi præsentere for-
skellige andearter og fortælle lidt om 
deres levevis. Derefter vil vi skære bryst-
kød og lår af ænderne, det vil vi ligge på 

En god apportør skal kunne  
arbejde i vand.

Foto: Claus L. Olesen.
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grillristen, og stege det til det er gen-
nemstegt. Hvorefter det pakkes ind et 
stykke stanniol, og ligger lidt og hviler. 
Det kan serveres sammen med lunt 
flute. Her vil det være naturligt at snak-
ke om vildt som det sunde og fedtfattige 
kød det er. Det lever godt op til tidens 
trend.

På jagt
Når solnedgangstiden nærmer sig vil vi 
gå ud til den sø eller mose, hvor vi for-
venter trækket vil komme. Vi vil fordele 
os, således alle skytter vil kunne skyde 
forsvarligt uden at bringe andre i fare. 
Jeg bruger aldrig skjul, når jeg har pub-
likum med på jagt. Det indsnævrer be-
vægelsesfriheden og jeg er bange at far-
lige situationer kan opstå på den 
baggrund. Det er i øvrigt min erfaring 
at det er vigtigere at side stille, end at 
være dækket i et skjul under skumrings-
jagt. Jeg mener også det er vigtigt at vi 
har publikum helt tæt på os, så de både 
kan få informationer undervejs og kan 
opleve den spænding der opstår når æn-
derne kommer nærmere. De skal være 
en del af oplevelsen og for alt i verden 
ikke side på lang afstand af trækket og 
skytterne. For så kunne de lige så godt 
opleve det i fjernsynet efter min me-
ning. Det rummer også en sikkerheds-
mæssig fordel at have publikum tæt på, 
man ved hvor de befinder sig hele tiden.

En ganske særlig stemning
Der er noget særlig ved at side ganske 
stille og opleve dagen gå til ro, mens det 
stille roligt bliver mere og mere mørkt 
omkring os. For mange, er det er det 
ganske grænseoverskridende i sig selv. 
At der samtidig er en masse lyde som de 
ikke kender, gør ikke oplevelsen mindre. 
Det kan være fiskehejren hæse skrig, en 
ugle med sit karakteristiske kald, et rå-
dyr der smæler6, eller noget helt andet. 
Alt sammen nogle lidt uhyggelige lyde, 
hvis man ikke kender dem og ikke er 
vant til at være ude i mørke. Det kan 
også være skygger på nattehimlen, en 
lydløs ugle der glider hen over os, fla-
germus kan også virke uhyggelige, men 
når man hører lidt om dem bliver de 
ganske spændende. For mange vil det 
være en stor oplevelse i sig selv, noget 
som de aldrig ville have oplevet hvis 
ikke de netop var kommet med på jagt.     

Spændingen stiger
Hvis man pludselig kan høre vingeslag 
fra ænder, så er det om at være stille, 
samtidig med man skal prøve at finde 
ænderne på den mørke himmel. Det er 
utroligt spændende, kommer ænderne 
tæt nok på til at vi kan få skud til dem, 
eller vil de passere uden for skudhold. 
Det er næsten det mest spændende øje-
blik, lykkes det eller lykkes det ikke. 
Den spænding er for mig en vigtig del af 
jagtens sjæl, og den vil jeg gerne dele 

Der er en ganske særlig stemning 
over skumringsjagten.

En god apportøt skal hurtigt og 
sikkert finde fuglen på land.          

Foto: Claus L. Olesen.
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med andre. Det er nødvendig selv at op-
leve den på tæt hold, for at kunne forstå 
den. Det kan ikke forklares med ord. 
Skulle det ikke lykkes at skyde noget, 
har man haft oplevelsen, og det er meget 
sjældent der slet ikke sker noget, så i det 
mindste får en eller anden oplevelse 
med sig hjem. Kaj Munk har beskrevet 
oplevelsen ved at gå jagt med følgende 
ord: ”Når man går en tur med en stok er 
man iagttager, når man går med et ge-
vær er man medlever”. Det er blandt an-
det den følelse jeg gerne vil prøve at give 
mit publikum, at vi er en del af samspil-
let i naturen, ikke bare tilskuere.      

Lidt at huske på
Da det ofte kan være koldt i jagtsæso-
nen er det vigtigt at fortælle publikum, 
at de skal være fornuftigt klædt på. Det 
kan også være en fordel at have noget at 
sidde på, et ligge underlag eller en sæde-
pude, der kan isolere mod kulden fra 
jorden. Hvilken ende af jagtsæsonen 
man vil invitere publikum med på 
skumringsjagt er en smagssag. Fordelen 
ved at invitere tidligt på sæsonen er at 
det stadig kan være varmt i luften, mod-
sat er ulempen at jagtens slutter sent, 
ofte for sent for børn. Vælger man at in-
vitere sent på sæsonen kan det være 
koldt at sidde stille længe, men modsat 
slutter jagten tidligt. Jeg har prøvet beg-
ge dele med større grupper og kan ikke 
anbefale det ene frem for det andet. Det 

er blot vigtigt at publikum er klædt på 
efter forholdene. For det er ikke spor 
sjovt at fryse rø--- i laser fordi man ikke 
er klædt ordentlig på. Man kan vælge at 
slutte aftenen om et varmende bål eller 
inden døre med et krus varm kakao. 
Det mener jeg er en god måde at slutte 
af på, at få en hyggelig snak om de ople-
velser vi har fået sammen. Man kan 
også få lejlighed til at afklare de spørgs-
mål som ikke er blevet besvaret i løbet 
af aftenen.

Prøv det
Jeg kan således, hvis man vil prøve at 
formidle jagtens sjæl, kun anbefale at 
tage publikum med på skumringsjagt. 
Det giver mulighed for nogle helt unik-
ke naturoplevelser i mørket, og det viser 
et godt stemningsbillede af hvad jagt 
også kan være.

 o

Fodnoter og ordforklaring:

1 Skumringsjagten er den jagt på ænder 
og gæs, som drives fra 1½ time før solop-
gang til det bliver lyst og igen fra solnedgang 
til 1½ time efter solnedgang.

2 Parole er en information til deltagerne om 
jagtens forløb, og andet som vedrører jagten. 
Det kan være hvad der må skydes o.s.v. såle-
des at deltagerne ved, hvordan de skal for-
holde sig under jagten.

3 Sikkerhedsafstanden er den afstand 
hvor haglene kan forvolde skade uden at de 
er dræbende.

4  En apportør er en hund som finder og 
henter det vildt som er blevet skudt.

5 En dummy er en aflang pose af stof eller 
skind, som bruges til apporteringstræning 
stedet for vildt. 

6 Smæle kaldes den lyd et rådyr giver fra sig, 
når det utryg ved noget. Den lyder i retning 
af en hund der gør.

Det lykkedes, spændingen er udløst.

Foto: Claus L. Olesen.
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Det særlige ved kulsvidning 
er, at det både foregår om 
dagen og om natten - og 
man kan ikke gå midt i det 
hele.

I Aggebo Hegn, som hører under Frede-
riksborg Statsskovdistrikt, bor og arbej-
der jeg som skovløber og naturvejleder. 
Under arbejdet med harvning til selv-
såning, fandt jeg i 1989 en gammel kul-
svierplads og fik nu lyst til at lave et kul-
svierlaug, efter den model der allerede 
eksisterede et andet sted i Nordsjælland 
– ”Mårum Kulsvierlaug”. 

”Aggebo Kulsvierlaug” blev startet i 
1992 og består i dag af 16 mand, dels af 
skovens folk, bønder, håndværkere og 
andet retskaffent godtfolk fra omegnen 
af Aggebo. 

I 2000 søgte distriktet midler til at 
bygge en hytte på stedet, og fik af Skov- 
og Naturstyrelsen bevilget et beløb til 
dækning af udgifterne. Med praktisk 
hjælp af kulsvierne, skovens folk og lo-
kale håndværkere stod huset klar til 
indvielse i 2002. Huset er nu base for 
kulsvierne som hvert år sidst i august 

”Skovtrolde, elverpiger 
og ugler i mosen”
- kulsvidning og naturvejledning

svier kul præcis som de gamle kulsviere 
gjorde i 1700 – tallet og ikke mindst til 
NATURVEJLEDNING på distriktet. 

Offentlige ture
I de år hvor vi har svedet kul, har jeg 
haft mange offentlige ture med kulsvid-
ningen som hovedformål, men også 
med mange andre aktiviteter på stedet. 

I 1994 fik vi opgravet et stykke mose 
og etableret en sø og stedet giver nu 
muligheder for mange flere oplevelser. 
En af de offentlige ture jeg har haft i juli 
i år kom ind under Nordsjællandske 
sommerglæder, hvor målgruppen var 
børnefamilier. Turen strakte sig over to 
døgn med overnatning i kulsvierhytten, 
hvor vi udover det aktive arbejde om-
kring kulsvidningen også havde andre 
aktiviteter. Bl.a. ture i skoven, fiske efter 
vanddyr i søen, snitte og tegne med kul, 
smede med kul og ikke mindst opleve 
stemningen i skoven ved aften- og nat-
tetide. 

Når man har oplevet det at sidde og 
våge ved milen med røg og tjærelugt i 
flere timer, med en god kammerat ved 
sin side, så glemmer man det aldrig. Her 
er tid til fordybelse og tanke og fantasi-

Af Knud Erforth Larsen,  
Skovløber, Naturvejleder og 
Kulsvieroldermand

Fotos: Knud E. Larsen.
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Facts og myter om kulsvidning

Et oldgammelt fænomen
Det at svide træ til kul har været kendt helt til-
bage til oldtiden. Bronzealdermanden havde 
brug for en høj varmegrad ( ca. 1000 gr.) til 
omsmeltning af kobber og tin til bronze, jern-
aldermanden til at udvinde jern fra myremalm 
til at smede våben, redskaber, beslag m.m. 
Denne høje varme grad kunne på det tids-
punkt kun opnås ved hjælp af trækul som var-
mekilde. 

Krudt, fyrværkeri og brænde
Derudover har trækul gennem tiderne været 
brugt til mange andre formål. Fx krudtfrem-
stilling, fyrværkeri, opvarmning af huse og 
ikke mindst til opvarmning af de kongelige 
slotte. Der har derfor været behov for store 
mængder af trækul og Nordsjælland har været 
et af de steder, hvor der er svedet mest kul 
gennem tiderne.

Hårdt arbejde men fast indtægt
Der er mange historier, fortællinger og myter 
omkring kulsviernes liv og arbejde.
1700-tallet var det tidspunkt hvor der blev 
svedet mest kul. Det var mest fæstebønder og 
husmænd som sved kul, dels som betaling til 
kongen for at dyrke jorden og dels til salg. 
Det var et hårdt og beskidt arbejde med at  
opbygge og passe milerne, men vel også en 
kærkommen afveksling i den daglige kamp  
for føden.

Der var konstant overvågning af milen døgnet 
rundt, brændevinsdunken gik fro rundt, histo-
rierne var mange om de drabelige kørsler til 
bl.a. KULTORVET i København og de større byer 
i Nordsjælland, hvor kullet blev solgt og en del 
af fortjenesten blev drukket op på vejen hjem.

”Den røde tråd ”

Fællesskab:  
-at deltage aktivt i og  

være fælles om opgaven.

Grænseoverskridende:  
-at være i skoven når  
det er mørkt sammen  

med skovens dyr, ugler,  
flagermus og skovtrolde, 

elverpiger og andet  
troldtøj og opleve  

stilheden.

Produktorientering:  
-at der bliver et produkt  

ud af det, som kan  
bruges i dag og som har 
været brugt til mange  

forskellige ting igennem  
mange hundrede år.

Håndværket:  
-at bygge milen historisk 

rigtigt og omhyggelig.

Det historiske: 
-at lære om de gamle  

kulsviere og deres 
 arbejde gennem  

fortælling og historier.

en har frit spil. Man hører uglen, dyrene 
i skoven, ser skovtrolde og elverpiger og 
tænker på de gamle kulsvieres arbejde, 
liv og færden. Duftene, lydene fra dyre-
ne, men også stilheden gør at man føler 
sig i pagt med naturen. 

Én af aftenerne stegte vi en råbuk på 
spid og lavede kørvelsuppe. Det var 
også en succes ! Desværre kom der ikke 
så mange børn, som arrangementet hav-
de lagt op til.

Tilbud til skoler
Kulsvidning er nu et af de tilbud Frede-
riksborg Statsskovdistrikt har under na-
turvejledning her på stedet til områdets 
skoler. Det strækker sig over to døgn 
med overnatning i kulsvierhytten, og på 
skift passe milen, lave mad og andre ak-
tiviteter. 

Jeg håber at de gennem praktisk ar-
bejde, kan få gode oplevelser i pagt med 
naturen og de mest elementære ting, 
jord, ild, luft og vand.

 o
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De senere år har vi på  
Jægersborg skovdistrikt  
afholdt arrangementer med 
overskriften” Natsafari for 
børn” - en åben familietelttur 
i Jægerborg Hegn. 
Arrangmentet bliver afholdt 
på en af distriktets primitive 
lejrpladser med deltagelse af 
naturvejledere fra først på  
aftenen til vi siger godnat 
omkring midnat.

Hvorfor afholder vi disse ture?
Man kan selvfølgelig spørge sig selv om 
det virkelig er nødvendigt for en natur-
vejleder at skulle agere ”campingplads-
bestyrer”? Men den dybere mening med 
disse ture er dels at highlighte de primi-
tive lejerpladser og gøre opmærksom på 
deres eksistens kombineret med en 
cocktail af flagermus og insektformid-
ling, samt at skabe rammerne for en god 
natur og friluftsoplevelse for børnefami-
ler, som er vores hovedmålgruppe. 

Børn elsker at sove i telt i skoven, spe-
cielt når der er andre børn med. Og når 
man så har far og mor ved hånden, når 
det bliver lidt mørkt og uhyggeligt, er 
det bare dejligt. 

Turene er også en fin lejlighed til un-
der hyggelige afslappede former i mad-
bålets skær, at få formidlet emner som 
hvad Skov- og Naturstyrelsen egentlig er 
for en størrelse, hvem er vi, og hvad er 
det vi går rundt og laver? 

Dracula bor ikke i Danmark vel?
Turen er typisk skruet sammen på den 
måde at vi modtager deltagerne og viser 
folk til rette med telte og grej mens bålet 
tændes. 

Efter spisning og grillede skumbaner 

Natsafari  
for børn

og lege er der knive og økser til de snit-
telystne, mens andre hjælper til med at 
hænge insektlokkesnore op i træerne for 
at gøre klar til aftenens hovedaktivitet 
flagermussafari. 

Når det er blevet rigtigt mørkt kikker 
vi så på natsværmere; ugler, spindere og 
hvad det hedder alt sammen, før vi går 
ud og prøver at opfange flagermusens 
skrig i flagermusdetektoren. 

Efter sædvanligvis succesfuld jagt af-
sluttes aftenen ved bålet med at fortælle 
anekdoter og gode farverige historier 
om flagermus - gerne lidt uhyggelige. 

Selv om at det godt kan blive nødven-
digt at berolige børnene om, at Trans-
sylvanien altså ikke ligger lige i nabola-
get, og Dracula vistnok ikke bor i 
Danmark. Historiefortælling er et godt 
og kraftfuldt formidlingsværktøj til 
børn og hjælper fantasien godt på vej.

Er det det værd?
Det er som nævnt altid en løbende 
overvejelse om der skal bruges ressour-
cer på denne type ture? Får folk overho-
vedet noget med hjem? For at slå telt op 
i skoven det er da noget alle kan finde 
ud af (det er det så ikke, skal jeg hilse at 
sige), og hvis man ikke passer på kan 
man som naturvejleder meget hurtigt 
ende som legeonkel for børnene i stedet 
mens forældrene hygger sig med grill-
bøffer og rødvin. 

Min erfaring er at folk får rigtig meget 
hjem, man får sat nogle tanker i gang, 
skabt en undren og øjeåbning for sam-
menhænge i naturen. Og hvis bare halv-
delen af børnene har forstået lidt af, 
hvordan flagermus lever og hvad vi kan 
gøre for passe på dem i naturen, mener 
jeg, det har haft en mission. 

Som en dreng sagde: ”Jeg glemte helt 
det var i dag der var disneysjov, det her 
er meget mere spændende”.

 o

Af Per Wachmann, 
naturvejleder på Jægersborg  
Skovdistrikt.

       
 

Fotos: Jægersborg Skovdistrikt
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”Hvorfor går I ud i sådan et 
møgvejr? – Gå dog hjem!”
Vores guide har trukket os 
ind i en port i ly for regnen, 
der pisker ned i den smalle 
Londongade, hvor blæsten 
truer med at rive presennin-
gerne på et stillads i stumper 
og stykker.

Det er anden gang han forsøger at over-
bevise os om det tåbelige i at færdes ude 
i uvejret, når man lige så godt kunne 
sidde hjemme foran fjernsynet. Vi er 
imidlertid ikke sådan at jage hjem. 
Tværtimod er vi glade for at vejret hol-
der alle de andre hjemme. Ofte er der 
200 deltagere med på en tur i Jack The 
Rippers fod- eller rettere blodspor gen-
nem Londons skumle gader ved natte-
tid. I aften er vi kun godt en håndfuld. 

Guiden, en tidligere Scotland Yard-
mand med sort kappe og Sherlock Hol-
mesansigt, udpensler i farverige detaljer, 
hvordan hver enkelt af Jacks ofre så ud, 
da man fandt dem. 

”Se det vindue der! Bag det gardin fandt 
man Jacks tredje offer!” Vi står i en 
skummel baggård. Der er mørkt bag 
gardinet. Regnen pisker stadig ned, som 
den gjorde da vi kl. 19.00 mødte vores 
guide på Aldgate East Stadion. Der var 
også en guide fra et konkurrerende fir-
ma. Vi havde alle valgt ham, der rekla-
merede med, at han først forlangte beta-
ling efter turen! Da vi skulle af sted ud i 
mørket og regnen, undlod den forsmåe-
de kollega ikke at gøre vores guide op-
mærksom på, hvilken fortræffelig aften 
det ville være at sidde hjemme foran 
pejsen med en god whisky.

På turen kompenserede vi med at gå ind 
på en pub, hvor et af Jacks ofre havde 
drukket sin sidste pint. Vi fulgte hendes 
eksempel og fik samtidig forevist gulne-
de fotos og kopier af dokumenter, der jo 
som bekendt aldrig førte til opklaring af 
de bestialske seriemord. 

Guidens fortid i Scotland Yards havde 
lært ham, at hans gamle arbejdsgiver al-
tid ville reagere på voldsomme forbry-
delser efter følgende skema:

1. Sørg for at organisationen ikke 
sættes i dårligt lys.

2. Udnyt situationen til at skaffe  
øgede bevillinger.

3. Forsøg eventuelt at opklare  
forbrydelsen.

At det aldrig lykkedes at pågribe Jack 
The Ripper, skyldes ikke mangel på teo-
rier om hvem der stod bag. Spektret 
rækker fra en sindssyg proletar over det 
jødiske samfund, visse ambassader og 
til selve det britiske kongehus.

Da sidste mord var vel gennemgået måt-
te vi til lommerne. Turen havde været 
de 6 £ værd. Klapsalverne fortabte sig i 
stormen, der næste morgen havde blo-
keret undergrundsbanen med væltede 
træer – men det er en anden historie.

Nu er seriemord jo ikke hverdagskost, 
men mindre kan også udgøre en god 
ramme for at genskabe atmosfæren for 
en god historie om livet i en fjern tid på 
en egn, som deltagerne måske udmær-
ket kender i nutidens dagslys. 

Historien og mørket er rammen. In-
den for den kan der laves masser af god 
naturvejledning.

 o

I Jack The Rippers  
blodspor

Af Jens Frydendal, naturvejleder 
på Hald Naturskole.
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Hvert år de samme tanker: 
”Hvorfor dælen står jeg her 
mutters alene i mørket?   
Hvorfor afholde en natter
galetur kl. tre om natten,  
når det ligeså godt kunne 
være kl. tre eftermiddag  
– den åndsvage fugl synger  
jo døgnet rundt”!? 

Alligevel dropper jeg år efter år en nats 
søvn og lusker ud i natten. Det er nem-
lig altid en hel speciel fornemmelse at 
høre fuglene stå op en efter en, og ople-
ve de altid mange deltagere forvandle 
sig fra mørke silhuetter til smilende og 
glade mennesker. Natlige nattergale ture 
er populære og med god grund.

Prøv et fugleur
På natturene introducerer jeg altid del-
tagerne for fugleuret inden turen går i 
gang. Som et eksempel er her et fugleur, 
som stammer fra Vaserne nord for Kø-
benhavn. Uret blev lavet på Fuglenes 
Dag forrige år. Turen startede klokken 
03.30 og sluttede ved solopgang. Under-
vejs på turen noterede deltagerne tids-
punkt for, hvornår de fugle, vi hørte på 
turen, begyndte at synge. Ved turens af-
slutning lavede deltagerne fugleuret i 
fællesskab. 

Prøv selv at lave et fugleur til foråret. 
Et fugleure kan udformes på mange for-
skellige måder, alt efter hvad man vil 
undersøge. Man kan f.eks. undersøge 
fuglenes sangstart over en længere peri-
ode eller sangaktiviteten hos en enkelt 
art i løbet af et døgn. Der er mange mu-
ligheder – og det behøver ikke at være 
mørkt når man går i gang… 

 o

Åndsvage  
nattergal

Af Allan Gudio Nielsen,  
naturvejleder i  
DOF/Fugleværnsfonden.

Spætmejse 5 min.

Broget fluesnapper 15 min.
Grønirisk 19 min.

Jernspurv 25 min.
Bogfinke 28 min.

Stær 35 min.
Blåmajse 38 min.

Gærdesmutte 50 min.

Solsort 62 min.
Sangdrossel 65 min.

Rødhals 72 min.
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Indtil for få år siden var natkikkerter 
kun forbeholdt militæret. Dels var pri-
sen urimelig høj og dels tillod USA og 
en række andre lande ikke salg af nat-
kikkerter til private. 

Sådan er det heldigvis ikke mere, selv-
om prisen for en rigtig god natkikkert 
stadigvæk er meget høj og den nyeste 
generation af natkikkerter stadigvæk 
ikke må sælges til private. 

Naturvejleder tester:

Natkikkerter

Af Allan Gudio Nielsen,  
naturvejleder i  
DOF/Fugleværnsfonden.

Naturvejleder har testet to kikkerter – 
en ”dyr” og en ”billig”. Begge kikkerter 
er venligt udlånt af Naturbutikken. 

De to test kikkerter i dagslys
Naturvejleder har testet to natkikkerter, 
begge udlånt af Naturbutikken. Det er 
to kikkerter af forskellig pris og kvalitet. 

WH20-III
WH20-III er en generation 2 kikkert 
med indbygget IR, en slags lyskanon, 
der aktiveres når man træder ind i et to-
talt mørkt rum. Selve kikkerten er lavet 
af metal og ligger solidt i hånden. Øje 
futteralet slutter tæt om øjet og er beha-
gelig at bruge. On/off knappen var lidt 
svær at finde i mørket, og hvis man ikke 
passer på, kan ens hånd let komme til at 
dække for en sensor på fronten af kik-
kerten så billedet bliver mørkt. WH20-
III kan forsynes med en såkaldt lens-
doubler, der kan forøge forstørrelses-
graden. Desværre var det ikke mulighed 
for at afprøve en sådan. 

Prisen for WH20-III er 14.325 kr. i 
Naturbutikken.

Zenit NV
Testens anden kikkert, Zenit NV, er en 
såkaldt generation 1 kikkert. Selve kik-
kerten er lavet af plastik og virker tem-
melig skrøbelig i forhold til WH20-III. 
Den ligger dog godt i hånden, mens øje 
futteralet er direkte ubehageligt at bru-
ge. 

Prisen for Zenit NV er cirka 3.000 kr.
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Test i felten
Egentlig var det tanken at de to kikker-
ter skulle have været testet på en offent-
lig flagermustur sidst i august, men tu-
ren og testen måtte desværre opgives 
pga. silende regn. En test samme aften 
under dynen med Sara var nok spæn-
dende, men det her er jo ikke tips og 
tricks siderne, så jeg kørte i stedet ned 
til mine forældre i det mørke Sydsjæl-
land for at lave en test i felten.  

WH20-III er den første kikkert jeg te-
ster denne kolde og klar nat. Over mig 
funkler tusindvis af stjerne som bestemt 
ikke bliver mindre kedelig af at kikke på 
gennem natkikkerten. Nye stjerner bli-
ver pludselig synlige og jeg kan uden 
problemer se Alkor – dobbelt stjernen i 
stjernebilledet Karlsvognen. Kan man se 
denne stjerne bliver man aldrig bidt af 
skorpioner eller slanger. Langs skovbry-
net 80 meter væk græsser to rådyr. De 
kikker i min retning, men fortsætter 
kort efter uforstyrret med at æde.

Kat eller mår?
I mine forældres have tøffer et par pind-
svin rundt, travlt optaget af at støvsuge 
græsplænen for regnorme. Det er spæn-
dende at studere dem på tæt hold og bil-
ledet i kikkerten står så skarpt at jeg kan 
tælle piggene. Pindsvinenes tøffen og 
gnasken bliver pludselig afbrudt af mine 
forældres hund der vildt gøende løber 
over græsplænen og ind i den lille skov 
bag huset. Hvad har den fået fært af? 

Jeg styrter efter med kikkerten for øj-
nene - ud og ind mellem træer og grene. 
Hu hej hvor det går! Oppe i et træ når 
jeg lige at få et kort glimt af to lysende 
øjne inden det slanke dyr springer ned 
fra træet og fortsætter sin flugt. Er det 
en kat eller en mår? 

Med kikkerten for øjnene pisker jeg 
efter hunden, som 200 meter længere 
nede af vejen, har jaget hvad der viser 
sig at være en kat op i et højt træ. Den 
sidder tæt ind til stammen i fem meters 
højde og kikker nervøst ned på mig – 
mon den ser mig ligeså tydeligt som jeg 
kan se den? 
Jeg fortsætter med at gå på opdagelse. 
Finder natuglen der tuder i baghaven og 
tæller min mors høns i hønsehuset.

Nedtur
Tilbage i haven tænder jeg for Zenit 
kikkerten. Det tager et stykke tid at få 
stillet skarpt, og rigtig skarpt bliver det 
aldrig – især kanten står utydelig. Det er 
som om at kikke ind i et paprør. På de 
første 10 meter er den ikke særlig an-
vendelig. Lidt bedre går det når jeg ret-
ter kikkerten ned mod skoven hvor rå-
dyrene står. Kikkerten rækker dog ikke 
så langt, så jeg ved ikke om dyrene står 
der endnu. Træer og min fars traktor 
kan dog skimtes på 30 meters afstand. 
Det er ikke det samme som den anden 
kikkert, faktisk lidt af en nedtur.

Konklusion
Jeg havde aldrig før prøvet at kikke i en 
natkikkert før testen forleden nat, og 
havde jeg ikke prøvet WH20-IIIen, ville 
jeg givetvis have synes Zenit NV var et 
spændende køb. Men sat op mod 
WH20-III er der ingen tvivl: Zenit NV 
er på alle områder en ringe kikkert i for-
hold til WH20-III og ydermere virker 
den noget skrøbelig.

 o

Hvad er en natkikkert? 
Kort fortalt er en natkikkert en kikkert udsty-
ret med elektronik, som omformer/forstær-
ker elektroner mange tusind gange, så det 
bliver muligt at se selv i total mørke. 

Billedet i en natkikkert er grønligt og har ikke 
samme skarphed som en almindelig dagkik-
kert. 
Desuden er natkikkerter ikke vel egnede til at 
se langt med, selvom de dyre natkikkerter 
sagtens kan tegne skarpe billeder af objekter 
på 1-200 meters afstand og se helt op til 700 
meter væk. 

Kategori 1, 2 og 3
Natkikkerter er delt op i 3 kategorier, som 
hedder generation 1, 2 og 3. Der er stor for-
skel på disse generationer både i pris og kva-
litet. Generation 3 natkikkerter anvendes af 
militæret og må desværre ikke sælges til pri-
vate. Generation 2 er natkikkerter af ofte af 
rigtig god kvalitet, mens generation 1 ikke 
har nær samme billedkvalitet og heller ikke 
kan bruges til at se særlig langt med. 

Det er altid generation 1 natkikkerter der bli-
ver solgt i Føtex og andre varehuse til en for-
holdsvis billig penge.. 
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I adstadigt tempo skrider stavgængere, 
joggere, hundeluftere, cyklister, ryttere, 
familier med barnevogne og klapvogne 
samt velnærede bedsteborgere frem ad 
den tre meter brede stabil-grus belagte 
vej. Den fører fra Hoptrup by, langs 
bredden af Sliv Sø, ned til en 2000 kva-
dratmeter stor parkeringsplads, hvor 
der er opstillet fire sæt borde-og-bænke 
med tilhørende affaldsstativer i en bun-
ke træflis. 

Her er det gamle pumpehus i røde 
mursten bevaret. Som et ensomt ørken-
fort rager det op, helt ude ved søbred-
den. Man tramper op ad vindeltrappen i 
galvaniseret jern, og ud på det flade tag, 
hvor kun et lavt jerngitter forhindrer, at 
man træder ud i den tomme luft. 

Herfra kan man så opleve udsigten. 
Men hvad ser du? Kun tom luft. Den 
blanke søflade er den eneste oplevelse, 
man får. Naturen? Den er for længst 
flygtet i sikkerhed ude på 3-400 meters 
afstand.

Skidt og kanel
23 mio. kroner har det kostet at genska-
be den 200 hektar store Slivsø ved Hop-
trup lige syd for Haderslev. Afvandet i 
1954 og retableret i 2004. 

Sønderjyllands Amt mener selv at 
have skabt alle tiders naturgenopret-
ning. Mig minder anlægget mest af alt 
om en fantasiløs bypark af den type, 
som en kommunal Park & Vej-afdeling 
ville vælge at anlægge. En kulisse, hvor 

naturen er trængt ud på så stor afstand, 
at kun de energiske ornitologer med 
langtrækkende kikkerter og teleskoper 
kommer til at opleve troldanden med 
dens 14 ællinger, fiskeørnens svimlende 
styrtdyk og lappedykkernes fascineren-
de forårsdans. 

Frisk luft og en rask gåtur er selvfølge-
lig altid godt, men skal vi virkelig bruge 
23 mio. kroner på en kondibane for de 
570 indbyggere i Hoptrup? Faktisk bli-
ver det til 40.000 kr. pr. indbygger.

Projekt Slivsø illustrerer ganske tyde-
ligt, hvad resultatet bliver, når myndig-
hederne ikke magter at skille skidt fra 
kanel: stort set alle brugere bliver snydt, 
der ønsker at opleve naturen og dens 
indhold. Fugle, dyr, insekter m.v. kom-
mer simpelthen ud på for stor en af-
stand, så uden specialviden og –udstyr 
kommer man ikke i kontakt med den. 
Eller som et midaldrende ægtepar sagde 
til mig, da jeg interviewede dem på den 
gule stabil-grus sti: ”Her spadserer man 
nok mere for at blive set, end for selv at 
se noget.”

Faglig uvidenhed
Når man spørger i Natur & Miljø-afde-
lingen hos Sønderjyllands amt, hvem 
der har projekteret anlæggene ved søen, 
får man svaret: Vi har alle sammen væ-
ret med. Der er altså ingen egentlig an-
svarlig for projektet, men alle og enhver 
har bidraget med lidt. 

Af Kjeld Hansen,  
forfatter og miljøjournalist.

En bypark til 23 mio. kr.
”Tak for lån” står der på 
mindestenen ved Slivsø, 
som lokale landmænd 
har sat ved søens bred. 
Det var ikke noget  
billigt lån; 18 mio. kr. 
kostede det i nutids-
kroner at tørlægge 
søen, og 23 mio. kr.  
har vi betalt for at  
genskabe den.

Alle fotos: Kjeld Hansen
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Denne despekt for faglighed, erfaring og 
viden er nok den væsentligste årsag til 
projektets ringe kvalitet. Ingen med for-
stand på formidling af naturoplevelser 
har været inddraget – hvis jeg tager fejl, 
så har vedkommende i hvert fald ikke 
sat sit præg på anlæggene.

 Med til beskrivelsen af Slivsø Bypark 
hører også, at den tre meter brede, sta-
bil-grus-belagte sti fortsætter det meste 
af søen rundt, og at den er anlagt helt 
ude på den åbne eng langs søbredden, 
så alt dyre- og fugleliv må flygte i 
mindst 300 meters afstand. Med få hun-
drede meters mellemrum er der opstil-
let disse smagløse bord-og-bænke sæt 
med affaldsspande. 

Der kunne have været gjort helt an-
derledes. Langs det meste af søen er der 
bevaret levende hegn og anden bevoks-
ning mindre end 100 meter fra søbred-
den. Her bagved kunne stien sagtens 
have været gemt. Så kunne de besøgen-
de liste sig stille frem i skjul, for en gang 
i mellem at få et fascinerende indblik i 
et naturligt fænomen, som f.eks. en 
troldand med ællinger på ganske nært 
hold, en rugende svane eller den højlydt 
kvækkende løvfrø. 

 Men altså ikke ved Sliv sø. I fuld syn-
lighed promenerer vi her i det åbne 
landskab. Det skyldes ene og alene plan-

læggernes faglige uvidenhed – eller er 
det ligegyldighed?

Samme uvidenhed demonstreres også 
ved indretningen af det gamle pumpe-
hus. Fejlagtigt kaldes det for et ”fugle-
tårn”, men som nævnt er fuglene for 
længst fløjet, når familien træder ud på 
det flade tag. Det her er et udsigtstårn, 
som i sin indretning, placering og funk-
tion forhindrer enhver form for indsigt i 
den natur, det hele burde dreje sig om.

Selvfølgelig vil der med tiden samles 
en flok af halvtamme gråænder ved ud-
sigtstårnet, efterhånden som fuglene læ-
rer at tigge brød- og kagerester fra de 
besøgendes madpakker. Men fodring af 
halvtamme ænder skal vi vel ikke til at 
kalde en ”naturoplevelse” – og da slet 
ikke til 23 mio. kroner?

Sandfærdig formidling
Tilbage til den centrale opholdsplads – 
de 2000 kvadratmeter stabil grus. Her er 
der også anlagt en jollehavn med 30-35 
bådpladser. ”Slivsø Havn” kaldes den 
faktisk. Man kan undre sig over, om der 
er behov for en sådan havn – afstanden 
er jo blot fire kilometer fra Hoptrup og 
ud til strand og hav ved Diernæs.

Selve anlægget består af en kolossal, 
firkantet betonblok i vandkanten. Her-
fra man kan sejle diagonalt ud på søen, 
vende og sejle tilbage igen, fordi mod 
nord – op til Hoptrup – og mod syd – 
ned til Diernæs Made er der forbud 
mod sejlads. To-tredjedel af den nye sø 
er belagt med sejladsforbud. Fint for 

Fejlagtigt kaldes det gamle pumpehus ved Sliv Sø for et fug-
letårn; i virkeligheden er der tale om et udsigtstårn, som får 
fuglene til flygte i 3-400 meters omkreds.

Helt ude på den åbne eng prome-
nerer man langs Sliv Sø, selv om 
stien kunne have været lagt bag 
de levende hegn. Dette arrange-
ment betyder, at brugerne snydes 
for naturoplevelser i større stil.
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fuglene og absolut nødvendigt, hvis de 
skal kunne yngle i større antal, men 
skidt for jollesejlerne. De får ganske vist 
lidt frisk luft og motion, men de bliver 
snydt, fordi naturen flygter foran dem. 
Måske er det derfor, at Slivsø Bådelaug 
indtil videre kun har registreret tre joller 
i havnen.

 Endelig er der så den visuelle formid-
ling, altså info-tavlerne. De er flotte, far-
vestrålende og sikkert også naturhisto-
risk korrekte. Men de fortæller ikke 
historien om Slivsø. Ikke med et eneste 
ord antydes det, at Slivsø-afvandingen 
var en af de største økonomiske skanda-
ler i afvandingshistorien. Projektet blev 
gennemtrumfet af Det danske Hedesel-
skab i 1954 med 2/3 statsstøtte i ryggen, 
men da den tørlagte sø endelig blev afle-

veret i 1968, var prisen steget til det tre-
dobbelte. Dermed var enhver tale om 
økonomisk rentabilitet gået fløjten.

Slivsø-afvandingen var også et af de 
projekter, hvor Det danske Hedeselskabs 
totale magt over det danske landskab er 
bedst demonstreret. Det var Hedesel-
skabets direktør, der anbefalede projek-
tets gennemførelse til Landbrugsmini-
steriet; det var Hedeselskabets 
ingeniører, der udarbejdede projektet, 
stod for licitationen og overvågede ud-
førelsen; og det var også en af Hedesel-
skabets ingeniører, der førte tilsyn med 
arbejdet på vegne af Landbrugsministe-
riet – og gentagne gange anbefalede mi-
nisteriet at forhøje bevillingen. Den en-
delige pris i 1968 landede på 2,7 mio. 
kroner, hvilket i 2005-kroner modsvarer 
18 mio. kroner. 

Bør den historie ikke med, hvis for-
midlingen skal være sand?

Fem gyldne regler
Med en vis ret kan man se anlægget ved 
Slivsø som resultatet af flere års hoved-
løs politisk plapren op med det poppede 
slogan: Ingen Beskyttelse uden Benyttel-
se. 

Mange planlæggere falder for den 
sproglige vellyd i dette materialistiske 
mantra, der passer så vældig godt ind i 
tidens ”noget-for-noget” strømning, 
men man snyder både sig selv, naturen 
og brugerne.

 Når benyttelsen tager overhånd, så går 
det ikke bare ud over beskyttelsen, men 
faktisk også udover benyttelsen selv. 
Rørdrummen får du jo aldrig at se i et 
dirrende sekunds nærkontakt, hvis du 
insisterer på at kunne promenere din 
uvidenhed ude på den åbne eng. Eller 
råbukken fredeligt græssende i morgen-
sol. Eller – fortsæt selv; eksemplerne er 
utallige.

Borgerne sparker sig selv bagi, kunne 
man sige, når de kræver naturoplevelser 
uden det mindste besvær, – og de beta-
ler oven i købet selv for at blive snydt. 
Politikerne svigter, hvis de bøjer sig for 
uvidenheden og afviser den faglige for-
sigtighed. Men ofte kan man ikke for-
tænke dem i det. Hvordan skulle de 
kunne vide bedre, hvis ingen tør hæve 
stemmen og tale dem imod?

Her kommer naturvejlederen ind i 
billedet. Hun er den fagperson, der bør 

Jollehavnen er en markant  
fiasko, men er der noget at sige 
til det?  
Det eneste, sejlerne kan foretage 
sig, er at sejle ud på søen, vende, 
og sejle tilbage.  
Dertil kommer, at der blot er fire 
kilometer til den ”ægte” vare,  
havet i Diernæs Bugt.

Skilte bør anvendes med  
streng disciplin.
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have både mod og mandshjerte nok til 
at skille skæg fra snot. Den veluddanne-
de, fagligt ansvarsbevidste naturvejleder 
kunne gøre den nødvendige forskel, så 
ikke hele naturen ender som bypark for 
motionister og hundeluftere. Hvad med 
for eksempel at vedtage et sæt dogme-
regler for fremtidens naturgenopretnin-
ger? 

Lad mig slutte med mit bud på fem 
gyldne regler for indretningen af nye 
naturlokaliteter:

1. Stien må aldrig gå hele vejen rundt 
om søen; halvvejen til benyttelse, re-
sten til besk yttelse, altså fifty-fifty; 
stabil grus, knust asfalt, byggeaffald 
og andre ”naturfremmede” materia-
ler må aldrig anvendes til anlæg af 
stier; de bør blot ryddes i vegetatio-
nen;

2. Udsigtstårne hører kun hjemme på 
Himmelbjerget, Skagens Gren eller i 

Legoland; i naturen anvendes obser-
vationsskjul;

3. Grillpladser hører hjemme i villa-
haver, ikke i naturen; folk kan sag-
tens lære at spise hjemmefra;

4. Skilte bør anvendes med streng di-
sciplin; overvej, om det virkelig er 
nødvendigt med hele syv pikto-
grammer på mørkerøde stolper ved 
hver eneste naturlokalitet i dette 
land; oplevelsen kunne jo nogle 
gange være at fare vild, så spar på 
infotavlerne, stjæl ikke oplevelserne 
fra folk ved at fortælle alt på for-
hånd;

5. Borde eller bænke må ikke opstilles 
i naturen; folk finder sagtens ud af at 
sætte sig på jorden eller en væltet 
træstamme, hvis de skulle blive 
trætte.

 o

Apropos Sliv Sø...

I forbindelse med natur-
genopretningsprojektet ved 
Sliv Sø og Hoptrup Enge er 
der oprettet en hjemmeside, 
der fortæller om projektet.

På hjemmesiden er der 
både oplysninger om histo-
rikken bag projektet med at 
anlægge søen og aktuelle op-
lysninger om blandt andet 
fuglelivet og observationer af 
sommerfugle. 

På hjemmesiden om Sliv Sø er 
der også mulighed for at foretage 
en virtuel spadseretur gennem 
området.

red.

www.sliv.dk
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...så er der jo også en række nordiske 
dage, foruden et par EU-dage, som iøv-
rigt har fortrinsret her hos mig. Men 
yderligere er der jo også de mere globa-
le, oftest foreslået af FN! Så nu har jeg 
gennem årene markeret ”Landsbydage”, 
”Beskyt havenes dag”, ”Ferske vandes 
dag” og sågar en ”Bjergenes dag”. 

Rent privat umuliggør det efterhån-
den både fødselsdage, jubilæer og diver-
se runde dage. Der er ganske enkelt ikke 
tid, når nu naturvejlederarbejdet har 
højeste prioritet! 

Bevares, det gavner den langsigtede 
planlægning, når mangt og meget er 
fastlagt på forhånd. Men jeg vil nu også 
gerne selv bestemme lidt over arrange-
menterne! - Hvortil kommer et utal af 
forslag fra ”kunderne”. Her er kravet 
ikke mindst svampeture, så dem bliver 
der jo en snes stykker eller flere af, hvert 
år...

Skildpaddens år - 2005
Men så dumpede endnu et arrangement 
ind af brevsprækken. I grunden var jeg 
mest tilbøjelig til straks at arkivere ma-
terialet lodret i den dertil indrettede pa-
pirkurv. Selv den mest intime nærlæs-
ning gav mig ikke lyst til at gå igang 
med arrangementet. Jeg mente rent ud 
sagt, at emnet ligger en del uden for mit 
sædvanlige domæne! Det drejer sig om 
skildpadder! Nu har jeg ikke det mindst 
imod skildpadder som sådan,men lige-
frem gøre det til et lokalt arrangement, 

Af  Jørgen  F.  Mortensen;  
naturvejleder i  
Herning Kommune.

Skildpaddens År blev 
markeret i Sydhavet
En naturvejleders oplevelser i Det indiske Ocean

her på den jyske hede...
 En organisation som hedder EASA er 

en sammenslutning af europæiske zoo-
logiske haver. De har udråbt hele 2005 
til ”Skildpaddens år”!

 Nu har skildpadder befolket denne 
jord i mere end 250 millioner år, - så 
hvorfor hulen skal vi så lige have skild-
paddeår i år ? Problemet er vistnok at vi 
spiser skildpaddesuppe, laver kamme af 
skildpaddeskjolde, og så ødelægger vi 
tilmed nogle skildpadders ynglepladser. 
Det vil EASA nu have stoppet! Så helt 
passiv burde jeg jo ikke være...

Truede dyrearter på Mauritius
Jeg blev afbrudt af yderligere skildpad-
despekulationer, da jeg rejste ud på årets 
ekspedition nede i sydhavet. Målet var 
Mauritius med omliggende øer i det in-
diske ocean.

 Planen var, at jeg ville se nærmere på 
urskovens økosystemer,- og ikke mindst 
truede dyrearter. Dem er der nemlig en 
del af på Mauritius. Man har bestemt 
ikke glemt, at dronten er helt og aldeles 
udryddet. Derfor kæmpes der hårdt og 
indædt for at redde både den lyserøde 
Mauritiusdue samt dværgfalken, Mauri-
tius kestrel, og flere andre fugle- og 
krybdyrarter.

 Medens vi her i Danmark end ikke 
har kunnet besinde os på at oprette bare 
en enkelt nationalpark, er der ganske 
tankevækkende at Mauritius, der ikke er 
større end Fyn, har gjort en fjerdedel af 

Antallet af  
særlige dage er 
efterhånden ret 
uoverskuelig. 
Selvfølgelig gør 
jeg noget ud af 
”Skovens Dag”, 
”Vilde blom-
sters Dag”,  
”Geologiens 
Dag” og flere 
andre af samme 
skuffe. Men...

Fo
to

s:
 Jø

rg
en

 F
. M

or
te

ns
en



33
NATUR vejleder  •  14. årg.  •  nr. 3  •  2005 

landet til nationalpark! Men hertil kom-
mer en række næsten uberørte tropeøer, 
hvor jeg kastede mig ud i junglens my-
sterier. På en lille koralø bredte urskovs-
væksterne sig overalt, - selv som man-
grove ud i havet. Landgang var dog 
muligt ved et lille klippefremspring, og 
”mod tagel ses kommite’en” var intet min-
dre end en rød mauritiusdue. 

Det er sådan noget, der øger filmfor-
bruget ganske voldsomt! Desværre fandt 
jeg ikke kestrel’en, men reden var der, 
samt et par løse fjer. Hvilken oplevelse 
trods alt! For få år siden var der kun fire 
af disse dværgfalke tilbage. Men takket 
være en enestående redningsaktion er 
der nu tre hundrede, så arten skal nok 
blive reddet.

Giganten i urskoven
I en mindre lysning forsøgte jeg at lege 
Tarzan ved at svinge mig i lianerne. 
Trods diverse fejlspring, blev jeg rime-
ligt hæderlig i denne jungledisciplin. Og 
så skete det!

 Noget stort synes at bevæge sig derin-
de i junglekrattet. Bange er jeg aldrig, - 
men ”dette” virkede alligevel skræm-
mende, da selv store buske begyndte at 
bevæge sig kraftigt.

 Så lød der et par hidsige snøft, og så 

masede den sig frem i lysningen...
 Sikke en gigant, - hvilket billede af en 

svunden urtid! Den kæmpestore skild-
padde synes totalt at ignorere mig, som 
om den havde set min type tidligere... 

Rimeligt let travede det 500-600 kilo 
tunge dyr ned ad junglestien, alt imens 
den guffede diverse planter i sig. Men et 
øjeblik synes skildpadden at kaste et el-
ler andet op. Og så hang der pludselig et 

Fotos sendes.
Foto nr. 1:  På togt i Sydhavet.
   -          2:  Dronten er uddød, men genskabes i alle tænkelige 
og utænkelige udgaver.
   -          3:  Kæmpeskildpadden (Aldabra Giganthea), her 
dog i fangenskab.
   -          4:  Uigennemtrængeligt urskov på Mauritius.
   -          5:  Ubegrænset skønhed i urskoven.
   -          6:  Tropanatten sænker sig over Mauritius.

Kæmpeskildpadden  
(Aldabra Giganthea),  
her dog i fangenskab.

Dronten er uddød, men  
genskabes i alle tænkelige  
og utænkelige udgaver.
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stykke sort plastik ud af munden på dy-
ret! Hvordan pokker er sort plastik 
kommet til en ubeboet tropeø i Det in-
diske Ocean? Det må være noget med 
affald fra et af de krydstogtskibe, som 
jeg havde set et par stykker af... Men da 
jeg vidste at dyret ikke er kødæder, 
skønt det hornede gab nemt ku` klippe 
en hånd over, - kom jeg til undsætning.

 Jeg rev og sled i plastikken, men nu 
ville giganten pludselig ikke slippe det. 
Skønt kæmpen, der formodentligt kun-
ne have oplevet napoleonskrigene var 
uhyggelig stærk, er jeg dog heller ikke 
selv nogen svækling. Men her krævedes 
en helt speciel taktik! - Med et ordent-
ligt hug, stak jeg skildpadden sådan een 
på skrinet, at selv Mike Tyson ville være 
gået i gulvet. Det hjalp! Min modstan-
der formeligt spyttede plastikken ud af 
gabet. Så kunne jeg tage det sorte plastik 
med til senere uskadeliggørelse. 

Men lidt krævede jeg for min indsats. 
Af mangel på taxaer, satte jeg mig op på 
ryggen af den mere end en meter høje 
skildpadde. Og til tonerne af mit hjem-
lands sømandssange, traskede skildpad-
den videre ad junglestien. Lykkeligvis 
fortsatte skildpadden ned til kysten, alt 
imens jeg udbassunerede temaet fra 
”South Pacific”. 

Så kære EASA, jeg synes hermed at 
have bidraget ganske pænt til ”Skildpad-
dens år - 2005”!

 o

Uigennemtrængeligt urskov  
på Mauritius.
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”Tante Grøn” alias Elina  
Nummi blev for nogle år  
siden så irriteret over  
vandalismen og svineriet i 
Helsinkis parker, at hun  
udviklede en uddannelse 
som Puisto Ystävä på dansk 
noget i retningen af Parkven. 

I dag bliver masser af børn i 5-6 års al-
deren uddannet som parkvenner. Ud-
dannelsen tager det meste af en uge med 
1 times undervisning om dagen!

I uddannelsen indgår bl.a. emnerne: 
Parkens træer, Parkens dyr, De under-
jordiske og Indkomstskat!

Det sidste er vigtigt bedyrer Tante 
Grøn. Først når de indser, at ”penge ikke 
bare er noget der kommer ud af væg-
gen, når vi stikker et plastickort i en 
sprække”, forstår børnene at de er nødt 
til at passe på parkens faciliteter, som er 
købt for deres forældres penge. Altså 
indgår der et specielt spil ”Matador” 
med Tante Grøn EURO’er i uddannel-
sen til parkven. Der indgår også en ræk-
ke gode lege og besøg af et rumvæsen på 
jagt efter gode legeredskaber.

Efter endt uddannelse får de studeren-
de et fint diplom og en badge som for-
tæller at bæreren er uddannet parkven – 
så vidt vides er denne artikels forfatter 
den eneste dansker, der hidtil har ge-
nemgået en sådan uddannelse! 

Velkommen i skolen for parkvenner
Tante Grøn gør meget ud af at børnene 
præsenterer sig, når timen begynder. 
Man bruger sit eget fornavn og et natur-
efternavn. ”Jeg hedder Jens Pattehat og 
kommer fra Danmark!”

”Goddag og velkommen til den lille 
skole for parkvenner, Jens Paddehat!” 

råber alle de andre studerende, hvorefter 
man får et fint navneskilt, som sig hør 
og bør, når man er på kursus. Vi får nu 
en hurtig forklaring på hvor vigtigt det 
er at træerne producerer ilt og føde for 
dyrene. Herefter deler Tante Grøn kviste 
ud til alle. Vi skal nu finde vores makke-
re med samme slags kvist, og derefter 
finde det træ i parken, som kvisten 
kommer fra. Vores stod tøjret ved to 
pæle på legepladsen. Jeg blev enig med 
mine græske, estiske og russiske makke-
re om, at det måtte hedde ”Nåletræ”, ef-
tersom det stak fælt med sine torne. Da 
vi skulle fortælle om vores træ til de an-
dre grupper, betroede Tante Grøn os at 
de voksne kaldte det for ”Hvidtjørn”, 
hvilket vi straks accepterede – Tante 
Grøn er ikke en person man sætter sig 
op imod! 

”Farvel Hvidtjørn og hav det godt!” 
råber vi højt og larmende, før vi går vi-
dere og ser, hvad de andre har fundet. 
For at repetere træernes navne, bliver vi 
pludseligt til spurve, på nær én som får 
monteret et grumt høgenæb. Spurvene 
har helle i det træ, Tante Grøn råber op, 
og alle farer af sted. Enkelte bliver taget 
og skal hjælpe høgen med at fange de 
andre. Ingen er længere i tvivl om, hvad 
der er hvidtjørnen, lind og paradisæble. 

Andemor med ællinger
Efter en kort introduktion til, hvad dy-
rene i parken har brug for, skal vi, to og 
to, lære, hvordan de enkelte ællinger fin-
der ud af hvem der er deres mor. Ællin-
gen går med lukkede øjne og lægge sine 
hænder på skulderen af andemor, der 
højt rappende går lidt rundt med sin æl-
ling. Derefter går andemor et par skridt 

Blandt rotter  
og rummænd

Af Jens Frydendal, naturvejleder 
på Hald Naturskole.

Foto: Jens Frydendal
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væk og rapper sin ælling til sig. Afstan-
den øges til 3-4 skidt og tager ællingen 
fejl, bliver den kanøflet af de andre an-
demødre. Til slut efterlades alle ællin-
gerne i en klump og andemødrene stil-
ler sig op i en stor rundkreds – godt 
blandet. Der bliver en rappen og en ka-
nøflen, indtil alle er i god behold hos 
deres respektive mødre. Det er ikke så 
svært som det lyder, men er meget mor-
somt og lige til at bruge på en fugletur.

Hvordan klarer naturen sig  
blandt mennesker
Nu kommer vi til den alvorlige del af fe-
sten: Menneskene bygger flere og flere 
huse, og tager den natur, som dyrene 
plejer at bo i. Vi får hver et kort med et 
dyr på, og skal finde sammen med vores 
artsfæller ved at alle opfører og siger 
som dyret på kortet. Frø, pindsvin, ska-
de og egern har Tante Grøn valgt ud. 

Hver gruppe får nu et kort med bille-
der af dyrets foretrukne føde, redested 
og dets fjender. Opgaven er nu at vurde-
re, hvilke overlevelsesmuligheder vi har 
i menneskenes by i stedet for i naturen. 

Mulighederne vendes og drejes indtil 
der pludselig dukker en rotte op. Den 
har rodet en masse skrald ud af en 
skraldespand, og insisterer på, at den 
også har ret til at bo i parken. 

Her sætter Tante Grøn imidlertid 
grænsen. Den har værs’go at ruppe hjem 
i kloakken, hvor den holder til! Rotten 
er imidlertid ikke sådan at slippe af 
med. Og roser alle de gode madrester, 
som folk har efterladt overalt. Først da 
vi alle hjælper til med at skræmme rot-
ten med en ud-af-parken-med-rotten-
rap, akkompagneret med fin musik fra 
øldåser med grus, må rotten fortrække.

De underjordiske i form af orm og an-
dre smådyr i rådne blade og bag løs 
bark, jager vi med lup og ender med at 
lave en fin parfume til brug for smådyr. 
Den skal også have et navn naturligvis.

Hvor kommer pengene fra
Hvad angår det med pengene, så får vi 
en kort men letfattelig indføring i natio-
naløkonomien, før vi hver især fortæl-
ler, hvad vi gerne vil være, når vi bliver 
store. Vi bliver straks ansat og får 300 € i 
løn. Vi skal dog betale de 100 € til kom-
munen i skat, så den får råd til at købe 
legestativer og andet godt til parken, for 

ikke at tale om løn til dem, der skal pas-
se det hele for os. 

Da det sådan set er vores penge, tinge-
ne er købt for, er det i grunden vores 
eget og skal derfor passe særlig godt på 
det.

Her følger en rundtur til forskellige 
ting i parken, som bliver vurderet og 
sammenlignet med, hvad andre ting ko-
ster. Et af deres fint tøjrede træer blev 
vurderet til det samme som en cykel og 
et klatrestativ havde kostet det samme 
som en bil! Det var også et flot stativ. Et 
affaldsstativ blev takseret til det det 
samme som 3 mobiltelefoner – vi var jo 
i NOKIA’s hjemland. 

Da var det vi løb ind i rumvæsnet 
”SEAKJOY”. Det var med sin staccato-
agtige rumstemme på jagt efter mor-
somt legetøj. ”Er-den-her-morsom?”, 
ville det vide, da det fandt en bænk. Nej, 
det syntes vi ikke den var. ”Må-jeg-så-
godt-tage-den-med?” 

Nej, det gik jo ikke, for vi havde lige 
slået fast, at det var vores.

”Er-den-her-så-morsom?” 
Ja, gyngestativet var morsomt, men, 

nej, det måtte ikke tage det med. Det 
kunne selv tjene sine penge og spare 
sammen til et, kunne det. Det havde vo-
res forældre jo gjort!

Ad sindrige omveje endte scenen 
med, at vi fandt nogle regler for, hvor-
dan man skulle passe på tingene i par-
ken.

Kurset indeholder en del flere elemen-
ter og nogle sange, men de er på finsk 
og ikke umiddelbart egnede i danske 
børnehaver – lav selv nogen!

Kontakt Tante Grøn
Gå i det hele taget i gang med at uddan-
ne ungerne til at passe på tingene ikke 
blot i parken, men også i naturen. Tante 
Grøn har fat i noget, der fint kan bruges 
også her i landet. Mange tekniske for-
valtninger ville spare store penge, ved at 
undgå ødelæggelser. Naturen generelt 
har også brug for at den opvoksende 
ungdom forstår at passe på værdierne.

Hvis nogen går i gang med noget lig-
nende eller vil vide mere, vil Tante Grøn 
alias elinanummi@hel.fi gerne høre fra 
jer.

 o
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173 pædagoger legede,  
klatrede, lyttede og lærte,  
da 20 naturvejledere inspire-
rede til udendørs aktiviteter 
på Grønne Spirers efterårs-
kurser. 

Som et led i Friluftsrådets projekt 
”Grønne Spirer ” for daginstitutioner 
deltog 173 pædagoger i en temadag om 
at bruge naturen i det pædagogiske ar-
bejde.

I alt 20 naturvejledere bidrog bered-
villigt med kreative, inspirerende ind-
slag på kurset, som blev afholdt fem ste-
der i landet. Blandt andet på Trente 
Mølle, På Naturcenter Skovgård ved 
Horsens og i Rold Skov i det nyindrette-
de Vedsted Skovhus.  

Naturvejlederne stod for forskellige 
udendørs aktiviteter. Disse små seancer 
i de nære omgivelser var kursets prakti-
ske indslag til direkte brug hjemme i in-
stitutionen. Selvom de 20 naturvejledere 
bidrog med meget forskellige ideer, var 
programpunktet dagens absolutte høj-
depunkt på hvert eneste kursus. Delta-
gerne udtrykker deres begejstring for de 

gode ideer og nye indgangsvinker til na-
turen således:

- Alle naturvejledernes ideer var me-
get inspirerende, og vi har fået flere nye 
ideer med hjem. Vi oplevede, at der skal 
så lidt til at skabe gode oplevelser, meget 
kan findes i nærmiljøet. Her lærer man 
virkeligt konkret det vi har brug for. 
Godt med ”hands on” og fysisk aktivitet. 

Naturvejledning var  
dagens højdepunkt 
- på efterårets Grønne Spirer kurser

Grønne Spirer
Grønne Spirer er en mærkningsordning for 
børneinstitutioner med fokus på udeliv, natur 
og miljø. 

Ordningen tilbyder institutionerne nogle red-
skaber i form af kurser og materiale. De delta-
gende institutioner kan søge om Det grønne 
Spirerflag, hvis de lever op til en række kriteri-
er, bl.a. handleplan, formidling og naturligvis 
mere udeliv af høj kvalitet.

Grønne Spirers pilotfase løber frem til udgan-
gen af 2006, hvorefter ordningen bliver et per-
manent til bud til børneinstitutioner. 80 insti-
tutioner deltager i pilotfasen.

Af Ida Krüger, Friluftsrådet.

Fotos: Friluftsrådet
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Grønne Spirers aktivitetsark
Grønne Spirer bruger materiale såvel som kur-
ser til at inspirerer institutionerne til udendørs 
aktiviteter. Flere naturvejledere har været be-
hjælpelige som forfattere af aktivitetsarkene 
som foreløbigt omfatter følgende titler:

 • Lille Peter Edderkop.
 • Når planterne får børn.
 • Fællesskab og samvær i naturen.
 • Skovtrolde.
 • Børn og vand.
 • Affald – der er ikke noget, der hedder væk.
 • De 0-3 årige og naturen.
 • Naturen som Spisekammer.
 • Naturen ind på legepladsen.

Ud over naturvejledernes bidrag inde-
holdt kurset faglige indslag om natur-
pædagogik samt workshops, hvor delta-
gerne selv skulle formulere mål og 
værdier for deres arbejde i en natur-in-
stitution. 

Kurset har fået en utrolig positiv eva-
luering af deltagerne, og dermed har 
Grønne Spirer fået de bedste forudsæt-
ninger for at komme godt fra start. De 
kommende måneder skal institutioner-
ne implementere natur- og miljøaktivi-

teterne i deres dagligdag, og i løbet af 
foråret vil de første Grønne Spirerflag 
formodentlig gå til tops.

Naturvejledernes bidrag til kurserne 
er den positive effekt af det netværksar-
bejde, som allerede i januar blev indledt 
på en temadag for naturvejledere. Grøn-
ne Spirers naturvejledernetværk består 
af 55 naturvejledere, som er særligt inte-
resserede i daginstitutionsverdenen.

Samarbejdet med naturvejledere fra 
hele landet er en forudsætning for, at 
Grønne Spirer kan fortsætte med det 
gode indhold. Friluftsrådet er derfor al-
tid meget interesseret I at høre fra na-
turvejledere, der gerne vil bidrage til 
projektet.

 o
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Friluftsliv i skoven er en  
selvfølge i dagens Danmark, 
men sådan har det langtfra 
altid været.  
Den 27. september i år er det 
præcis 200 år siden 
Danmarks første ”skovlov” 
blev vedtaget, og Frilufts-
rådet vil derfor i løbet af  
efteråret markere begiven-
heden og opfordre til, at  
arbejdet med skovrejsning 
fortsætter.

De fleste af os bruger skoven flittigt, og 
netop derfor har vi brug for din hjælp til 
at fortsætte det gode arbejde! Du skal 
blot beskrive: hvor vil du gerne have 
mere bynær skov?

Historien
De danske skove blev før i tiden overud-
nyttet i en grad, så der i starten af 1800- 
tallet kun var skov på et areal, der svare-
de til 2 % af landet. Træet blev brugt til 
at bygge skibe med, og til at bygge og 
opvarme huse med. For at vende udvik-
lingen vedtog man i 1805 fredskovsfor-
ordningen, som bl.a. betød, at skovene 
skulle indhegnes, og at der skulle plan-
tes ny skov, hvor den gamle blev fældet.

For 200 år siden var det en banebryden-
de forordning, både set med danske og 
udenlandske øjne. I dag opfattes det na-
turligt, at man selvfølgelig ikke fælder et 
træ uden at plante et nyt, ja gerne flere. 
Fredskovsforordningen har været 
grundlæggende for den skov, vi har i 
dag og betyder, at 12 % af Danmarks 
areal er skovdække - til stor glæde for 
friluftslivet.

Af Mads Ellegaard,  
Friluftsrådet

200 års  
succes  
– hvordan  
fortsætter 
vi?

Foto: Finn Lillethorup. Hansen
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Hvorfor mere bynær skov?
For 200 år siden var skovene nødvendi-
ge for at opfylde samfundets behov for 
træprodukter – i dag er det lige så meget 
et ønske om at skabe oplevelser for be-
folkningen, til glæde for både det orga-
niserede og det uorganiserede friluftsliv.

Vi ved, at der er en klar sammenhæng 
mellem afstanden til skoven og de grøn-
ne områder i byerne og antallet af be-
søg. Jo tættere på – desto flere besøg – 
og det er vel meget logisk. Vi ved også, 
at dét at dyrke friluftsliv og færdes i na-
turen, både i og uden for byen, er med 
til at forebygge psykiske og fysiske syg-
domme, fremme helbredelsen af syge og 
i det hele taget påvirke vores dagligdag i 
positiv betydning.

Derfor er det så nødvendigt, at den 
bynære skovrejsning bliver prioriteret 
højt og at skovrejsning i højere grad gø-
res til en del af byudviklingspolitikken i 
stedet for blot at være en del af udvik-
lingen af det åbne land.

Det går for langsomt
I 1989 besluttede Folketinget, at det 
danske skovareal skulle fordobles fra ca. 
12 % til ca. 25 % i løbet af en trægenera-
tion, dvs senest i 2089. Det medfører at 
der skal plantes 4-5000 ha. ny skov om 
året i Danmark - svarende til et samlet 
areal på 8-10.000 fodboldbaner.

Det ser heldigvis ud til, at der er man-
ge der gerne vil rejse ny skov på land-
brugsjord (Miljøministeriet har i år 
modtaget ansøgninger med et samlet 
areal på 2650 ha.) Men det går stadig alt 
for langsomt, og hvis vi fortsætter skov-
rejsningen i det nuværende tempo, så vil 
målet måske først være nået om 200 år!!

Hvordan kan du deltage?
Friluftsrådet har i løbet af sommeren 
sendt et brev ud til alle Friluftsrådets 
amtsrepræsentanter fra din organisati-
on, med en opfordring om at deltage i 
indsatsen. I al sin enkelthed har vi bedt 
amtsrepræsentanterne om at give deres 
bud på hvor de og/eller organisationen 
gerne vil have rejst mere bynær skov

En del områder er gennem regionpla-
ner og kommuneplaner udpeget til sk-
ovrejsning og ca. 20 % af det åbne land 
er udpeget som områder, hvor skovrejs-
ning ikke er ønsket. Men det efterlader 
stadig et meget stort restområde, hvor 
skovrejsning er muligt – nu kan Frilufts-
rådets medlemsorganisationer være 
med til aktivt at ønske, hvor der skal rej-
ses ny bynær skov.

Friluftsrådet vil gerne give et samlet 
bud på, hvor der skal plantes ny skov 
ved byen, og du kan hjælpe på følgende 
måde:
•	Kontakt din amtsrepræsentant i or-

ganisationen, eller klik ind på www.
friluftsraadet.dk, hvor du under ”Re-
gionalt” kan finde navn og adresse 
på Friluftsrådets amtsformand i net-
op dit amt.
•	Send formanden en mail eller brev, 

og fortæl og tegn på kort hvor du el-
ler din organisation gerne vil have 
plantet mere skov.

Så er du også med til at fortsætte 200 års 
succes!

Frivillighed og samarbejde
Når det gælder skovrejsning, så har hen-
synet til friluftslivet fået større og større 
vægt gennem årene. 

Mange private lodsejere, kommuner 
og staten er faktisk interesseret i at plan-
te mere skov. Lad os derfor tage udfor-
dringen op og være med til at inspirere 
både til den geografiske placering, men 
også til udformning og indhold af sko-
ven.

Skov vokser langsomt, og friluftslivets 
langsigtede forventninger til brug af 
skoven er svær at spå om. Det er dog 
helt sikkert, at den indsats vi yder i dag 
for at øge skovrejsningen, vil få stor be-
tydning for fremtidige generationer.

 o

Foto: Finn Lillethorup. Hansen
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Endnu en naturguide har set dagens lys. 
Ikke alene indeholder guiden som lovet 
en masse om naturen på Skagens Odde 
– den indeholder minsandten også et 
selvstændigt afsnit om oddens tilblivelse 
og udvikling. Dette varmer enhver 
geologs hjerte, hvorfor jeg også af den 
årsag har begivet mig ud i en 
anmeldelse af guiden. Men først lidt om 
bogens opbygning:

Indhold og opbygning
Efter en kort indledning om guidens 
”hvorfor og hvordan” følger en 
introduktion til dens anvendelse. Natur-
guiden indeholder beskrivelser af 25 
udvalgte lokaliteter med status som 
oddens bedste naturområder. 

Heldigvis er indholdsfortegnelsen 
opbygget sådan, at man nemt kan 
springe alt det indledende over, og gå 
lige til naturlokaliteterne. 

Hver lokalitet præsenteres med 
detaljerede kort og kørselsvejledninger. 
Vedr. kortmaterialet ville det dog have 
været en god ting, hvis man et eller 
andet sted kunne se en signaturforklar-
ing, ligesom det ville have været en 
fordel hvis p-pladser var angivet på 
kortene. Men rigtigt godt er det, at der 
listes en række forslag til ture på lokal-
iteten hvor det forekommer relevant.  

Guiden indeholder et hav af interes-
sante data om vind og vejr, naturbeskyt-
telse, adgangsforhold, regulering af 
færdsel samt det obligatoriske afsnit om 
offentlighedens adgang til naturen. Hele 
kapitler er helliget landskabets dannelse, 
naturtyperne og ikke mindst fuglelivet 
der selvsagt vejer tungt. 

Et afsnit sidst i bogen lister også en 
række nyttige hjemmesider, hvor jeg 
dog savner henvisning til Naturnet.dk. 

Tilbage til begyndelsen
Som varslet ovenfor, begiver Eigil Torp 
Olesen sig også ud i en grundig beskriv-
else af Skagen Oddes tilblivelse og 

udvikling. Jeg synes det geologiske 
stof bliver godt præsenteret og bal-
ancerer fint mellem det faglige og det 
formidlende. 

Ny geologisk viden om Skagens 
Odde kan i øvrigt skaffes ganske gratis 
og på dansk fra GEUS (Nyt fra GEUS 
1/04) der har publiceret et temanummer 
om Skagens Odde. Denne publikation 
ligger i øvrigt på www.geus.dk og kan 
downloades af enhver. Denne henvisn-
ing ville have været værdifuld i bogens 
afsnit om ”Nyttige hjemmesider”.

Hvem har glæde af bogen
Selv om guidens i alt 168 sider inde-
holder en del tekst, virker layoutet ikke 
tungt, da teksten er rigt illustreret med 
flotte farvefotos, hvoraf de fleste er 
fotograferet af forfatteren selv. 

Guidens stive bind er smudsafvisende 
og formatet er ikke større end det fint 
kan ligge i rygsækken. Bogen er skrevet 
i et levende, men ret deskriptivt sprog 
og henvender sig, sammen med det ind-
holdsmæssige, til den absolut voksne 
målgruppe af naturinteresserede dan-
skere. 

Der bruges hyppigt fagudtryk, og 
heldigvis fremhæves arternes latinske 
navne kun hvor det skønnes relevant. 
Det kunne i øvrigt have været relevant 
at liste de latinske navne i en artsliste 
bagerst i bogen, især fordi man her har 
fundet plads til en ditto af slagsen, dog 
kun med danske trivialnavne for en 
enkelt lokalitet (floraliste). 

Bedømmelse af bogen
Efter gennemlæsning af guiden, føler jeg 
mig rigtigt godt klædt på til at gå på 
opdagelse i området ved Skagens Odde, 
taget behørigt ved hånden af Skagens 
Odde – en naturguide. På en skala fra 0 
til 5 turrygsække tøver jeg ikke med at 
tildele guiden 4 af slagsen.

o
Bogen blev læst  og anmeldt af Tove Stockmarr.

Anmeldelse

Skagens Odde  
– en naturguide

Skagens Odde  
– en naturguide 

ISBN 87-7702-417-6

Af Eigil Torp Olesen

Geografforlaget 2005  
www.geografforlaget.dk

Pris: 280,- kr. inkl. moms
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r af bramgæs! De dukkede op i området for 10 – 15 år siden og myldrer nu overalt på småøerne og i storbyens parker.

Farvandets fi sk udstillet meget livagtigt.

En  
sommerdag  
på Harakka

Lige 
udenfor  

Helsinki har man 
indrettet en naturskole på 

den lille ø Harakka.  
Øen har ind til for få år siden 

været militært område og dermed 
lukket for offentligheden.  

Der er stadig masser af under-
jordiske bunkers, men også 

et ret uforstyrret  
fugleliv. 

Gæsterne ankommer til Harakka fra kajen på fastlandet.

På Harakka har man en særpræget vane med at male gæsterne i hovedet.

Deres udsendte bad om en dinusauer – og fi k det!

Jeg besøgte øen i forbindelse med  
konferencen om Bæredygtig udvikling  
via Uddannelse i Helsinki juni 2005.  
I stedet for 1000 ord, vil jeg fortælle  

om Harakka med nogle billeder.

Jens Frydendal, naturvejleder  
på Hald Naturskole
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Klipperne er renskurrede af isen. Vi fangede masser af smådyr i vandpytterne i k
lip

pern
e.

Naturvejledning er et næsten rendyrket kvindeerhverv i Finland.

I kostu
merummet kan man klæde sig ud som alt fra tangloppe til havfrue.

Farvandets fi sk udstillet meget livagtigt.

Et rødspættetæppe bør være fast inventar på en hver kystnær naturskole!

Deres udsendte bad om en dinusauer – og fi k det!

Jeg besøgte øen i forbindelse med  
konferencen om Bæredygtig udvikling  
via Uddannelse i Helsinki juni 2005.  
I stedet for 1000 ord, vil jeg fortælle  

om Harakka med nogle billeder.

Jens Frydendal, naturvejleder  
på Hald Naturskole

Halvdelen af øen er
 af

sp
ær

ret
 i y

ng
let

ide
n,

 m
en

 de
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ass

er a
f fu

gle på den tilgængelige del. Stormmågerne går rutinemæssigt til angreb på gæsterne. Den her står og lurer på et bytte!
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10-året for Uddannelse i 
Bæredygtig Udvikling

Så er det nu, der skal smedes!
2005 – 2014 er af FN udnævnt til 10 – 
året for Uddannelse til Bæredygtig Ud-
vikling.

Det er nu verdens befolkning – og 
dermed også danskerne skal lære at 
tænke og handle bæredygtigt.

Bæredygtighed skal tænkes ind på alle 
niveauer i uddannelsessystemet fra bør-
nehave til universitet – og i naturvejle-
dernes uddannelse og efteruddannelse.

Her kan vi hente god inspiration fra 
de grønne guider, der har haft bæredyg-
tighed øverst på dagsordenen i hele de-
res desværre noget korte og besværlige 
levetid.

Det er i dette 10 – år vi for alvor skal 
have naturskolerne og naturvejlednin-
gen indarbejdet i uddannelsessystemet. 
Lokalt er man i fuld gang med denne 
øvelse. På regeringsniveau skal vi i langt 
højere grad end hidtil have Undervis-
ningsministeriet til at bakke op om na-
turskolerne og naturvejledning. Histo-
risk set er naturskolerne opstået lokalt, 

ofte på initiativ af skolefolk og skovfolk. 
Skovfolk og naturvejledere har fra star-
ten haft en tæt tilknytning til Miljømi-
nisteriet, hvorved også naturskolernes 
interesser i høj grad varetages herfra. 

Denne tilknytning bør bevares, samti-
dig med at der sikres fodfæste i Under-
visningsministeriet. Det er jo i bund og 
grund dette ministeriums skolevæsen 
naturskolerne servicerer. 

I de kommende år med større og mere 
slagkraftige kommuner, må det forven-
tes at alle kommuner etablerer sig med 
én eller flere naturskoler. Det må også 
forventes at naturskolerne bliver langt 
mere integreret i skolernes daglige virke. 

I denne proces vil det være helt oplagt 
at Undervisningsministeriet spiller ind 
med sin ekspertise og sine ønsker til 
den fremtidige udvikling på området.

Vi har helt frem til 2014, hvis vi skal 
nå det indenfor 10-året, men hvorfor 
være tålmodige, når vi ligeså godt kan 
komme i gang med det samme?

Jens Frydendal
Formand for Naturvejlederforeningen

”Det luftige begreb ”BÆREDYGTIGHED”  
skal gøres til en realitet for alle verdens folk” 

 Kofi Annan
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Naturvejlederforeningen har fået lavet nogle grønne mugs med ugle-logo.  
De kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer Helle-Marie. 
Prisen er 15,- kr. /stk. - 8 stk. for 100,- kr. - dertil kommer forsendelse.

Mug med  
naturvejleder-logo

Naturvejlederforeningen er 
for tiden meget involveret i 
EU-projektet ”Eagle”, som en 
væsentlig del af vores nor-
disk-baltiske samarbejde.

Vi har i den forbindelse mulighed for at 
sende 12 naturvejledere på studietur til 
de nordisk-baltiske lande i ca. fire dage 
hver, ganske gratis. Eneste krav for at 
deltage, er at man er medlem af forenin-
gen og vil lægge ca. 50 timer i projektet 
alt inklusive. Timerne skal bruges til rej-
se og planlægning af denne, samt til at 
skrive en artikel til Naturvejleder og en 
kort tekst på engelsk til projektets hjem-
meside. 

Den kasse pengene kommer fra, støtter 
projekter, der styrker naturformidlings-
institutioner fysisk og fagligt. Dvs. at te-
maet for en studietur f.eks. kunne være 
noget fysisk, som etablering og indret-
ning af naturcentre eller anlæg af natur-
stier. Det kunne også være noget fagligt, 
som udvikling af undervisningspro-
grammer til en speciel målgruppe eller 
med et specielt tema – f.eks. undervis-
ning i bæredygtighed!

Den trans-sektorale og trans-nationale 
dimension (ja, sådan hedder det!) er 
også vigtig. Dvs. at studieturenes tema 
skal have relation til samarbejde mellem 
din institution og f.eks. en del af forvalt-
ningen, private virksomheder eller fri-
villige organisationer - og samtidig 
medvirke til udveksling af erfaringer 
med kolleger i de andre Nordisk-Balti-
ske lande.

Hvis du er interesseret i at tage afsted og 
har en ide til et tema du kunne være in-
teresseret i, så skriv med det samme til 
karen.vesterager@skolekom.dk. De før-
ste tre personer skal gerne afsted inden 
nytår! 

Foreningen er gerne behjælpelig med 
forslag til hvor I kan tage hen, da vi ef-
terhånden har et udmærket netværk i 
de lande rejserne kan gå til.

Project part-financed by the European Union

Vil du med  
på studierejse? 
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Bestyrelsen for Naturvejlederforeningen i Danmark:
Navn Adresse Arbejdstlf E-mail

Jens Frydendal Batum Hedevej 3, 8830  Tjele 86 63 85 00 jens.frydendal@skolekom.dk
Karen Vesterager Platanvej 7, lejl. 47, 1810  Frederiksberg 45 80 59 26 karen.vesterager@skolekom.dk
Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, 8410 Rønde 86 43 25 37 naturskolen@randers.dk
Thomas Gyalokay Nyvej 22, 4000  Roskilde 43 59 11 13 thomas.gyalokay@get2net.dk
Marianne Hald Sdr. Kirkevej 8, 9520 Skørping 96 35 16 12 mhm@nja.dk
Søren Kiel Andersen Tigervej 6, 7700  Thisted 97 91 06 55 skovska@privat.dk
Jesper Grube Kristiansen Holmevej 43, 1, 2860  Søborg 43 53 72 79 jgk@ishoj.dk
Arne Bondo-Andersen Søndermosevej 38, 6330  Padborg 74 67 11 64 arne1864@mail.tele.dk
Jesper Larsen Gladsaxe Rådhusplads, 2860 Søborg 39 57 69 20 jbl@ggglx.dk

o Medlemskab 2005 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 250,- kr.
o Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 700,- kr. 
o Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

Naturvejlederforeningen v/redaktøren 
Lars Stubkjær Nielsen på LSN@SNS.dk

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________

Kender du din bestyrelse?

Her er bestyrelsen fotograferet umiddelbart efter valget på Årsmødet i 2005. Personerne i bagerste række er (nævnt fra ven-
stre): Søren Kiel Andersen, Jens Frydendal, Arne Bondo-Andersen, Thomas Gyalokay og Jesper Larsen. I forreste række er det 
(også nævnt fra venstre): Helle-Marie Taastrøm, Karen Vesterager og Marianne Hald. Jesper Grube Kristiansen var ikke tilste-
de, da fotoet blev taget. 
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Når tingene taler til os
Udeskole, læring og naturvejledning

Seminar onsdag d. 25. januar 2006  på 
Naturhistorisk Museum  i Århus
Indhold: 
Via Kjeld Fredens årelange erfaring som bl.a. læge, hjerneforsker, lektor,  
forfatter og vismand i kompetencerådet rettes fokus på læringspotentialet  
i udeskole og ved undervisning i natur og kultur. Hvordan lærer vi? Og  
hvordan kan udeskolens vekselvirkning mellem ude og inde understøtte og 
udvikle læring?  - En dag med et aktuelt indhold i samarbejde med en yderst 
kompetent og spændende person.

Form:
Undervisningen veksler mellem undervisning og aktiv deltagelse, med  
summen, korte gruppeaktiviteter og debat. Kjeld Fredens forsøger at bygge 
videre på deltagernes egen  forforståelse.

PROGRAM:
09.00 – 09.15 Velkomst.

09.15 – 12.00 Læring gennem oplevelse, handling og forståelse. 
 Vigtige principper i al læring.
 Når tingene taler til os.
 Sundhed og kreativitet.
 Eksistentiel læring. (v/ Kjeld Fredens).

12.00 – 13.00 Frokost.

13.00 – 14.30 Rum, rummelighed og læring. Om uderummets særlige  
 kvalite ter og samspillet med inderummet. (v/ Kjeld Fredens).

14.30 – 15.00 Kaffe og samtale.

15.00 – 15.45 ERFA deling - hvad sker?  Drøftelse af udviklingsretning 
 og strategier for udeskoler (plenum).
 (v/ Malene Bendix og Poul Hjulmann)

Tilmelding:  Senest d. 31.12.05 til Poul Hjulmann, Friluftsrådet:  
  phj@friluftsraadet.dk, Tlf.: 3379 0079

Pris: 125,- kr. der dækker forplejning. Maks. deltagerantal er 65. 

Sted:  Naturhistorisk Museum i Århus: Wilhelm Meyers Allé 210,
  Universitetsparken.

Arrangør:  På vegne af studiegruppen der arbejder med udeskole:  
  Malene  Bendix, koordinator, Skoven i Skolen og  
  naturskolekonsulent  Poul Hjulmann Seidler, Friluftsrådet.
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          Nyt fra Fællessekretariatet 
Information til arbejds-
givere om Natur -
vejlederordningen 
I starten af sommerferien udsendte Fæl-
lessekretariatet sit første informations-
brev til arbejdsgiverne. For at få fat i ar-
bejdsgivernes mail-adresser udsendte vi 
bladet til jer naturvejledere med en bøn 
om, at I ville sende det videre til jeres 
arbejdsgivere med c.c. til os. Det er der 
heldigvis mange, der har gjort. Over 100 
arbejdsgivere står nu på vores liste og vil 
fremover direkte modtage information 
fra Fællessekretariatet.

Men vi vil jo så gerne have ALLE ar-
bejdsgivere med på vores mailing-liste. 
Hvis du ikke lige fik  gjort noget i første 
omgang, så send en mail med din ar-
bejdsgivers navn og mailadresse til:  
naturvejledning@sns.dk – så vil din ar-
bejdsgiver næste gang få informationen 
direkte. 

Vi modtager meget gerne gode ideer 
til hvilke informationer jeres arbejdsgi-
vere har brug for. Og vil meget gerne 
have ROS og ris for det første initiativ 
med information til jeres arbejdsgivere.

Og information til Jer 
naturvejledere
Fællessekretariatets information til na-
turvejledere vil fortsat finde sted ad dis-
se kanaler: 

1. Her i Naturvejleder bringes 4 gange 
om året Nyt fra Fællessekretariatet. 

2. Et Informationsbrev pr. mail eller 
med posten, hvis der er bilag som 
ikke kan mailes. 

3. Og så naturligvis gennem Naturvej-
lederNet.

World Wetlands Day 
den 2. ferbuar 2006

Hvert år den 2. februar er det Ramsar-
vådområde dag. Hvis du vil bidrage 
med et arrangement denne dag – eller 
hvis du vil vide mere, så kig ind på Na-
turvejlederNet eller se www.ramsar.org/
wwd/5/wwd2005_reports.htm

10 år med undervis-
ning i bæredygtig  
udvikling 
I FN-regi gennemføres 2005-2014 et 10-
år for undervisning i bæredygtig udvik-
ling. I Danmark er nedsat en gruppe 
med medlemmer fra Undervisningsmi-
nisteriet (sidder for bordenden), samt 
Udenrigsministeriet og Miljøministeri-
et. Gruppen afholdt 16. juni et inspirati-
onsmøde for NGO’er med henblik på at 
finde 10 relevante temaer – 1 for hvert 
år. 

I enighed med Naturvejlederforenin-
gen foreslog SNS / FR at der sættes fo-
kus på ”Udeundervisning”. Der er udgi-
vet et hæfte ”Uddannelse for bæredygtig 
udvikling” og åbnet en hjemmeside: 
www.ubuportalen.dk, hvor du kan få 
flere oplysninger.

NGOerne holdt et møde 1. september 
for at drøfte, hvordan man bidrage til at 
fremme en dansk strategi for UBU10 
(gæt hvad den forkortelse står for ;-). 
Læs mere på www.ubu10.dk hvorfra 
også temabladet kan downloades.

Jens og direktørerne
Som ny formand for naturvejledernes 
forening mødtes Jens Frydendal den 31. 
maj med direktør Jan Eriksen fra Fri-
luftsrådet og direktør Hans Henrik 
Christensen fra Skov- og Naturstyrel-
sen. Mødet var af orienterende karakter 
og hensigten var at lære hinanden - og 



49
NATUR vejleder  •  14. årg.  •  nr. 3  •  2005 

Nyt fra Fællessekretariatet 
hinandens synspunkter - at kende. 
Strukturreformen, handlingsplanen for 
det 21. århundrede og samarbejde med 
Undervisningsminisetriet var nogle af 
de punkter, som blev vendt.  

Fællessekretariatet og 
bestyrelsen 
Den 16. juni måtte formanden igen til 
hovedstaden, denne gang for - sammen 
med resten af sin bestyrelse - at mødes 
med Fællessekretariatet. Også her blev 
der diskuteret strukturreform og hand-
lingsplan, men læs selv referatet på Na-
turvejlederNet. 

Bliver man syg af at  
spise salat, når der er 
dræbersnegle i haven?
Undrende naturvejledere spørger ud i 
cyberspace og får svar fra kolleger i den 
anden ende af landet i løbet af 0,5. Må-
ske er det tiden, hvor du skulle komme 
med på NaturvejlederNet. Ikke alene 
kan du også få svar på det, der undrer 
dig. Det er også stedet hvor du kan finde 
oplysninger om møder, kurser og meget 
andet godt.

Hvis du ikke har været på før, eller 
hvis det er længe siden, er det en god 
idé at opdatere din PC’er med nyeste 
version af FirstClass programmet (versi-
on: 8.043), fordi det er meget hurtigere 
og sikrere end de foregående versioner.

Download programmet fra www.sko-
lekom.dk (venstre panel) og download 
Dansk Client til Windows. Husk: Du 
skal bruge dit brugernavn og password 
igen, så inden du ændrer noget, skal du 
finde dem eller få dem fra: Naturvejle-
derNet’s hotline: Peer Nørgaard, tlf.: 
5656 6234, mail: pee@stevns.dk

Naturvejledere er en 
stærk ressource i de 
nye kommuner

Netop dette er et af budskaberne i en ny 
folder, som er ved at blive lavet til de 
kommunale beslutningstagere. Mål-
gruppen er jo travle mennesker, som får 
mange informationer. For ikke at druk-
ne i mængden er den lavet i stort format 
(A4) og i farver, så den adskiller sig fra, 
hvad der normalt ligger på skriveborde-
ne.

Formålet med folderen er, at bringe 
naturvejlederne helt frem på nethinden 
hos beslutningstagerne. Den skal vække 
til nysgerrighed og være årsag til at han/
hun husker ugler og naturvejledere.

Baggrunden for folderen er, at mange 
naturvejledere har udtrykt behov for 
materiale til at gøre opmærksom på na-
turvejledernes mange kompetencer, 
som de nye kommuner umuligt kan 
undvære. Naturvejlederforeningen, Fri-
luftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen 
står i fællesskab som afsendere af folde-
ren.

Folderen trykkes i begrænset oplag og 
udsendes til alle kommuner og til alle 
naturvejledere. Folderen til kommunen 
kan vi ikke være sikker på havner det 
rigtige sted. Derfor skal den helst følges 
op af  en samtale med den lokale natur-
vejleder, der afleverer folderen, så vi 
ved, at de rigtige personer får den. Du 
opfordres derfor til at tage den med til 
din kommunale arbejdsgiver. 

Nyt om uddannelse og 
efteruddannelse
Uddannelsesgruppen
Fællessekretariatets Uddannelsesgruppe 
for Naturvejlederordningen (i korthed 
FUN) har holdt ét møde. Næste møde 
afholdes i november på Vildtforvalt-
ningsskolen ved Kalø. 

Inden da vil alle naturvejledere til og 
med hold 16 modtage en mail. Her får 
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du mulighed for at deltage i en spørge-
undersøgelse, som skal kortlægge beho-
vet for efteruddannelse blandt naturvej-
lederne. Resultaterne vil således være 
udgangspunkt for en mere langsigtet ef-
teruddannelsesplan, som FUN kan ar-
bejde videre med. Hvis du er naturvejle-
der og ikke har modtaget en ”tjek 
mailadresse” mail fra Mette, så skriv til 
hende på mek@kvl.dk og oplys den 
mailadresse du bedst træffes på.

Den ny kalender giver overblik over tilbud 
om efteruddannelse 
Lige nu rummer kalenderen spændende 
tilbud om kurser fra Naturvejlederord-
ningen, Naturvejlederforeningen og na-
turvejlederne selv. Desuden er der en 
del aktiviteter i temanetværk, især net-
værkene for Kulturmiljø og Naturskole.

Hvis du vil udbyde et kursus - eller 
har du kendskab til kurser, som ikke er i 
kalenderen - så mail til Mette (mek@
kvl.dk), som sørger for, at det kommer 
med i kalenderen. Husk også at tjekke 
kalenderen, inden du udbyder et kursus. 
Desværre sker det en gang imellem at 
flere gode tilbud ligger på de samme 
dage. Dette skulle kalenderen gerne 
være med til at forhindre.

Temadag: Biodiversitet.
Temadagen om biodiversitet den 12. ok-
tober 2005 har vist sig at være lidt af en 
”Bestseller” Mere end 60 naturvejledere 
har meldt sig til denne dag. Skulle du af 
den ene eller anden ikke kunne deltage, 
så glæd dig til at læse artiklen om Biodi-
versitets-dagen i næste nummer af Na-
turvejleder.

Temadag: Borgerinddragelse
Desværre måtte vi aflyse kurset om Bor-
gerinddragelse i slutningen af septem-
ber, fordi kun  få var tilmeldt. I stedet 
afholdes et møde i temanetværket om 
emnet, og dette møde resulterer forhå-
bentlig i en temadag om Borgerinddra-
gelse først i det nye år. Hold øje med an-
noncering af denne temadag i bladet, på 
NaturvejlederNet eller i din mailboks.

Ny struktur hos SNS i 
Haraldsgade 

Den centrale del af Skov- og Natursty-
relsen har fået en ny struktur, der bety-
der, at vi ikke længere arbejder i konto-
rer, men i større områder, (Juridisk 
kontor samt Presse- og Informations-
kontoret fortsætter uændret som stabs-
kontorer). De fire nye områder er:

Naturområdet
(det tidligere frilufts- og vildtforvalt-
ningskontor, skovpolitisk kontor samt 
hav- og habitatkontor). 
Tlf. 39 47 22 10. 
Områdepostkasse: natur@sns.dk

Landområdet
(det tidligere naturbeskyttelseskontor, 
landbrugs- og bioteknologikontor samt 
dele af regionplankontoret). 
Tlf. 39 47 22 20. 
Områdepostkasse: land@sns.dk

Driftområdet 
(det tidligere driftsplankontor, persona-
lekontor, økonomikontor samt handels-
kontor). 
Tlf. 39 47 22 30. 
Områdepostkasse: drift@sns.dk

Landsplanområdet
(det tidligere landsplankontor, land-
skabs- og råstofkontor, by- og kommu-
neplankontor, samt dele af regionplan-
kontoret). 
Tlf. 39 47 22 40. 
Områdepostkasse: landsplan@sns.dk

Naturvejledningen
varetages fortsat af Annegrete Munks-
gaard, som du fremover finder i Natur-
området:
Tlf. 39 47 24 26 eller på mail:
naturvejledning@sns.dk.

          Nyt fra Fællessekretariatet 
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Ny struktur i  
Friluftsrådet

Som konsekvens af strukturreformen 
nedlægges Friluftsrådets amtsbestyrel-
ser, og der oprettes i stedet 23 kredse. 
Friluftsrådets nye kredse vil gennem-
snitlig dække 3-5 kommuner, nogle få 
op til 8 kommuner.

Desuden etableres 5 regionsudvalg. 
De får en koordinerende rolle og bliver 
forum for erfaringsudveksling samt an-
svaret for kontakten til regionerne. 

Ny struktur fra 2006
Den nye struktur træder i kraft den 1. 
januar 2006. Friluftsrådet har derfor 
bedt medlemsorganisationerne om at 
finde kredsrepræsentanter til alle kredse 
inden 1. december 2005. Tag kontakt til 
Naturvejlederforeningens formand Jens 
Frydendal, hvis du ønsker at være med.

Nye kredsbestyrelser
Friluftsrådet vil indkalde til de første 
kredsrepræsentantskabsmøder, hvor der 
vælges de nye kredsbestyrelser. Møder-
ne forventes afholdt i foråret 2006. Med-
lemmer af de nye bestyrelser vil blive 
tilbudt introduktionsforløb, temadage 
og efteruddannelseskurser m.m. inden 
for Friluftsrådets fokusområder. 

Friluftsrådets amtsbestyrelser fortsæt-
ter i 2006 for at holde et vågent øje med 
amternes sidste gerninger. 

Læs mere om Friluftsrådets nye struktur 
på www.friluftsraadet.dk/1377

Nyt fra Fællessekretariatet 
Ny årsberetning fra  
Naturvejlederordningen?

Naturvejlederordningens årsberetning 
har været opbygget efter samme skabe-
lon i en årrække.  Den er sammensat af 
3 elementer:
•	Statistik (antal deltagere, antal  

arrangementer, målgrupper, …)
•	Rapporter for fælles  

udviklingsarbejder.
•	Øjebliksbilleder fra  

naturvejleder-verdenen.

I forbindelse med en ny årsberetning 
skriver vi altid en pressemeddelelse. 
Den handler som regel om ”Øjebliksbil-
leder fra naturvejleder-verdenen” og 
herved får man statistikken med. Når 
pressemeddelelsen omtales i aviserne, 
refereres til denne og ikke til hele rap-
porten, som journalister ikke læser! 

Fællessekretariatet har drøftet, om der 
er behov for at gøre årsberetningen 
mere brugervenlig og dermed foretage 
ændringer i form og indhold. I den for-
bindelse vil vi gerne vide, hvordan I 
bruger den. 

Det er vores opfattelse at især stati-
stikken (tallene) bruges og bemærkes af 
beslutningstagere. Det vil vi gerne høre 
din mening om.

Altså, fortæl os: 
Hvordan bruger du årsberetningen? - og 
har du/I forslag til anden udformning?

 Î Trykt rapport – med hvilket ind-
hold?

 Î 4 x postkort m. super fotos og få 
hårde facts.

 Î Elektronisk årsberetning 
 Î Andet ?

Har du forslag til ændringer i indhol-
det?

 Î Kunne du bruge andre statistiske 
oplysninger?

 Î Andet?

Send en mail til naturvejledning@sns.dk 
eller skriv på NaturvejlederNet.
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Naturvejlederne nævnt 
i Folketinget

Alle naturvejledere under 
den danske naturvejleder-
ordning opfordres til at  
inddrage problematikken 
omkring henkastning i affald 
i naturen som et element i 
deres naturvejleder-
aktiviteter.

Det var et budskab til naturvejlederne 
fra miljøministeren, da hun i foråret be-
svarede et spørgsmål i Folketinget om 
henkastning af  affald i det offentlige 
rum, herunder skove og parker. 

Ministerens opfordring til naturvejle-
derne er hermed givet videre. I har til-
sammen hvert år kontakt med næsten 
900.000 mennesker, og derfor kan I gøre 
en kæmpe indsats ved at gøre opmærk-
som på affaldsproblemet. Når I nu i lø-
bet af et arrangement finder affald på je-
res vej, kan et par sætninger gøre 
underværker. Måske er det det, der skal 
til, for at jeres ”kunder”, børn og voksne, 
bliver ambassadører for budskabet: Af-
fald hører ikke til i naturen, tag det med 
hjem. 

Undskyld, det gør I nok alle sammen al-
lerede. Men mens effekten af en kam-
pagne kan være ganske stor lige mens 
kampagnen kører, er den ofte væk efter 
kort tid. Derimod er I naturvejledere 
der jo hele tiden, så effekten af jeres 
budskab kunne tænkes at vare ved!    

Viden om affald
Hvis du synes, at du gerne vil vide mere 
om affald, kan du spørge efter rapporter 
mv. hos Frontlinien, der er Miljømini-
steriets informationscenter, tlf. 70 12 02 
11, frontlinien@frontlinien.dk. Frontli-
nien har åbent mandag til fredag kl. 9-
16. 

Du kan også hente oplysninger om af-
fald på følgende hjemmesider: 
•	 Miljøstyrelsen: www.mst.dk
•	 Institut for Miljøvurdering: 

www.imv.dk
•	 Danmarks Naturfredningsforening: 

www.dn.dk 

Hvor længe ligger affaldet i naturen?
 
Appelsin og bananskræller:  2- 5 uger 
Cigaretfilter:  1 – 5 år  
Aviser:  3 – 12 måneder  
Tyggegummi:  5 år  
Sokker og vanter af uld:  1 – 5 år  
Malet træ:  13 år  
Øl og sodavandsdåser:  10 – 500 år  
Plastikposer:  100 – 1000 år  
Plastiklåg til 6-pack:  450 år  
Glasflasker :  4.000 – 1 million år  
 
  Kilde: Institut for Miljøvurdering  

Disse oplysninger er hentet fra DNs 
hjemmeside, og det er jo tankevækken-
de information. 

 o

          Nyt fra Fællessekretariatet 

Foto: Finn Lillethorup. Hansen
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Båring Højskole
Højskolevej 2  
5466 Asperup
(ved Middelfart)
 

DER SÆTTES LUP PÅ:
 
NATURSKOLERNES FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG OG 
VIGTIGHEDEN AF AT HAVE OG ARBEJDE MED 
NATURSKOLERNES KERNEVÆRDIER. 
Kith Bjerg Hansen, CVU Fyn, kommer med et spændende oplæg 
om at arbejde med og realisere værdigrundlag.
Endvidere arbejdes der på en fælles definition og afklaring til brug 
for det videre  arbejde med bl.a. at markedsføre naturvejledningen 
lokalt og nationalt.

NATURSKOLERNES/NATURVEJLEDERNES ROLLE  I DE NYE 
STORKOMMUNER

NATURSKOLER OG LEDELSE 
En kursusrække til naturvejledere, der arbejder med ledelse er i sin 
vorden.
 
NATURVEJLEDNING FOR FOLKESKOLEN – STATUS PÅ 
NATURSKOLEPROJEKTET OG DE NÆSTE SKRIDT. 
En opfølgning af udviklingskonferencen om naturvejledning for 
folkeskolen (feb 2003).

Pris 100 kr.

Tilmelding til Poul Hjulmann:
phj@friluftsraadet.dk
Tlf.: 33 28 04 33

Dagen arrangeres i samarbejde med Naturvejlederforeningen 
og henvender sig til alle, der primært arbejder med skoler og 
institu tioner som målgruppe. 

Fælles Naturskoledag 
Tirsdag d. 15. november 2005
Kl. 09.00 – 15.00
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

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

Jann Ribergaard (JR) 
Viborg Amt, Miljø og Teknik 
Tlf.: 8727 1350 
mtjrs@vibamt.dk

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

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

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

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

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

  

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Trine Sørensen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Stor besparelse på Esrum Møllegård
Lige før sommerferien fik Fonden for Esrum Kloster og Møllegård et sparekrav på 
1,5 mill. fra 1/1 06. Det betød fyreseddler til 3 af Møllegårdens 4 medarbejdere. 
Natur-og Miljøcentret skal ikke længere undervise folkeskoler, gymnasier og 
børnehaver på nær et par uger pr. år. Bus, båd og skib søges afhændet. Centeret skal 
holdes i live ved at lave offentlige arrangementer og udstillinger (mest lånte). Der er 
endnu ikke taget stilling til, hvilken rolle skovdistriktets naturvejleder skal spille på 
Møllegården i fremtiden.

Anne Johannisson, Frederiksborg Statsskovdistrikt

Ny Naturvejleder på Bågø
Jeg hedder Karen Mann og er uddannet folkeskolelærer med biologi og billedkunst 
som liniefag. Endvidere har jeg læst biologi på universitetet i 3 år. Jeg er naturvejle-
der på Naturskolen på Bågø, hvor jeg tilbyder:
Natur- og kulturformidling for skoleklasser samt andre børne/unge institutioner.
Lejrskoler.
Offentlige- samt private arrangementer.
Kurser for lærere og pædagoger.
Skolekonsulent for kommunens skoler.
Endvidere arrangerer jeg forskellige former for oplevelsesture.

Karen Mann, Bågø Naturskole

Ullas pris
Torsdag en 25/8 fik Ulla Didriksen fra Københavns Zoo overrakt Gerda-prisen af 
prinsesse Alexsandra ved en reception i Zoo. Gerda-prisen er stiftet af menigheder-
nes Daginstitutioner i 1996 og tildeles personer eller institutioner, der har gået foran 
på det pædagogiske arbejdsfelt, udvist mod og særlig initiativ og/eller udviklet nye 
metoder, der er omsat i handling. 
At Ulla fik tildelt Gerda-prisen skyldes ikke kun ét projekt, men mange forskellige 
spændende tiltag og Ullas mange års utrættelige arbejde med børn og dyr i Zoos 
Skoletjeneste. I flæng kan nævnes, arbejdsekskursioner i Børnezoo, opstart af Biolo-
gisk Værksted 3, hvor lærer og pædagoger får kørekort til selv undervise i Skoletje-
nestens lokaler, rideskole i Zoo, værkstedsuger, integrationsprojekt, bøger og meget, 
meget mere. Stort tillykke.

Allan Gudio Nielsen, DOF/Fugleværnsfonden

Dagplejemødre på kursus
Frederiksborg skovdistrikt kører her i efteråret kurser for alle Hillerød Kommunes 
dagplejemødre. 15 grupper med ca. 5 dagplejemødre med mellem 3 og 5 små børn 
hver, mødes med en af distriktets naturvejledere i det naturområde/den skov de 
normalt kommer i. I 2,5 time prøver vi at komme tæt på naturen sammen med børn 
og dagplejemødre og give inspiration til hvad de kan lave med børnene. Det er lidt 
af en udfordring! Børnene bliver sultne, de bliver trætte, de vil op og de vil ned og 
helst på forskellige tidspunkter.

Anne Johannisson, Frederiksborg Statsskovdistrikt
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Nyt om navne og arbejdspladser

Naturvejleder Karen Mann
Naturskolen på Bågø
Assens Kommune
Willemoesgade 15
5610 Assens
Tlf. 2486  2018
E-mail: 
Naturskolen@assens.dk

Aldrig set før?
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Udstillingen ”Fuglesafari” har fået luft under vingerne
”Fuglesafari” på Naturcenter Vestamager. Udstillingen har skiftene temaer hen over 
året, så der altid er noget nyt at komme efter. Centralt i udstillingen er der landet en 
ny art Anser gigantus, (Kæmpegås) den er så stiv i fjerene, at børn fint kan lege på 
ryggen af den. Hvis ungerne har krudt i rø…., så har vi heldigvis også en fuglesti, 
som er en 1,5 km. sti fyldt med små udfordringer fra fuglenes verden. 
Hvis alt går vel så kan vi tilbyde ”bigbrother birdwach” fra vores nærliggende tårn-
falkekasse. I kan således følge udstillingen ”Fuglesafari” og vores tårnfalke på denne 
hjemmeside:
http://www.skovognatur.dk/Jaegersborg/naturvejledning/Udstillinger_Vestamager/
udstillingVA_fuglesafari.htm

Jes Ågaard, Jægersborg Statsskovdistrikt

Udstilling: Sundhed fra Naturen - Sundhed i Naturen
Denne sommers udstilling på Center for Natur og Miljø, Esrum Møllegård handler 
om sundhed. Her kan børn og voksne gå på opdagelse i naturens medicinskab, og i 
udstillingen om sundhed og velvære. Læs mere: www.esrum.dk. Åbent alle dage kl. 
10 – 16.

Anne Johannisson, Frederiksborg Statsskovdistrikt

Inspiration til nordjyske spirer
”30 pædagoger fra den nordlige del af Jylland, var den 5 september samlet i Ved-
stedskovhus i Rold Skov. Anledningen var Friluftsrådets nye pilotprojekt ”De 
grønne Spirer” og tre naturvejledere fra det Nørrejydske var sammen med Ida 
Kryger fra Friluftsrådet tovholdere på dagen. 

Naturvejlederne Karin Krogstrup fra Læsø, Marianne Hald fra Nordjyllands Amt 
samt Søren Risborg fra Rold Skov forsøgte efter bedste evne, at give eksempler på 
formidling af lege, spiselige urter og kreative idéer videre, til de altid idésultne pæd-
agoger. Det bliver spændende at følge projektet fremover og med den begejstring 
deltagerne viste, er der da vist lagt op til en succes fra Friluftsrådet...”

Søren Risborg, Naturskolen i Rold Skov

Udstillingsaktiviteter landet rundt

Her er Marianne Hald i gang med at fortælle om naturvejledning i de pædagogiske læreplaner.

Nyt fra netværkene
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Vi ”kajakker” ved Djursland
Sommerens fine badevand er medvirkende til, at Naturskolen har pagajerne fulde 
ved stranden..
Fastboende og turister står nærmest i kø for at prøve en lille begyndertur og ofte 
kommer de luskende for at få mere. Til næste sommer er vi færdige med et nyt kon-
cept , hvor alle kan leje en kajak med overnatningsudstyr langs Djurslands kyster. 
”Opleve den ultimative frihed i Danmarks vildmark”, som vores reklamebureau ud-
trykker det. I år øver vi os at styre processen.
Vi har allerede oprettet vores egen primitive lejrplads, der også kan bruges af det 
sejlende folk og er i gang med at undersøge andre muligheder i den nye Norddjurs 
Kommune.
Ind imellem jobbet på stranden har naturskolen fået overdraget ansvaret for vores 
velbesøgte naturlegeplads. Her forestår et større restaureringsarbejde.

Erik Møller og Kai Hansen, Grenå Naturskole

Til vands...

Har du set?

Kom tæt på rørskovens fugleliv i Sjællands største rørskov
Gundsømagle Sø nord for Roskilde har fået et gevaldigt løft på formidlingsdelen. En 
ny trampesti forbinder nu de to fugletårne ved søen og fører den besøgende på en 
spændende tur igennem naturskov, ellesump, eng og rørskov. Desuden snor en 
gangbro sig ud gennem en bid af søens store rørskov. 

Gangbroen er 300 meter lang og Danmarks længste ”rørskovs-boardwalk”. På selve 
gangbroen er der formidling i børnehøjde og tre bænke hvor man kan sidde og 
nyde tagrørssus og skægmejsekvidder. Det er DOF/Fugleværnsfonden der har 
opført gangbroen med midler fra Aage V. Jensens Fonde.

Allan Gudio Nielsen, DOF/Fugleværnsfonden



derude Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

58
NATUR vejleder  •  14. årg.  •  nr. 3  •  2005 

Samarbejder i Søhøjlandet
1) Efter et fortrinligt samarbejde med områdets øvrige naturvejledere omkring Sko-
vens Dag agter vi at se på flere muligheder for et Søhøjlands-samarbejde.
2) I forbindelse med Venstre-gruppens sommermøde her i Silkeborg havde vi for-
nøjelsen af at undervisningsministeren aflagde AQUA et besøg. Her fik han en 
grundig rundvisning og var iflg. den lokale avis særdeles begejstret for den pædago-
giske indsats på stedet.
3) I et samarbejde med Silkeborg kommune er Søren Lumbye blevet deltidsansat 
som pædagogisk konsulent her på Sø- og Naturcentret. Hans opgave er lokal koor-
dinering af muligheder for nye prøveformer for folkeskolens ældste klasser - herun-
der formidling af samarbejde mellem disse og Sø- og Naturcentret.

Lars Nygaard og Preben Bach, AQUA Sø- og Naturcenter 

Børn er ikke bare børn
Jeg har lyst til at fortælle om en rigtig god oplevelse jeg havde først på sommeren. 
Det begyndte med at mine fordomme pressede sig på, da jeg blev kontaktet af en 
lærer fra en af de lokale skoler, som ønskede at booke mig til et sten-arrangement 
med sin klasse.
- Der er tale om en specialklasse, sagde hun, og fortsatte med at fortælle, at de var 6 
børn i alderen fra 6 til 10 år, at alle var autister, og at det faglige niveau derfor skulle 
være meget let.
Okay, sagde jeg, og tænkte straks: hvordan griber jeg det an? 
For i løbet af samtalen havde jeg fået at vide, at to af børnene ville være udenfor pæ-
dagogisk rækkevidde, mens der var en chance for at få de sidste fire engageret. Og 
her var det så at fordommene – eller rettere sagt, min uvidenhed – tonede sig frem. 
For hvordan i alverden formidler man sten og geologi til en gruppe børn, som man 
måske ikke engang kan komme i kontakt med?
Jeg belavede mig imidlertid på at tage tyren ved hornene, og da dagen oprandt, hav-
de jeg forberedt et standard-arrangement på absolut laveste niveau. Ingen svære be-
greber og forklaringer, oplæg af kort varighed, og videre i den dur.
Men allerede da vi mødtes blev mine forventninger gjort til skamme. For autister er 
ikke bare autister. Det vidste jeg jo egentlig godt. Og foran mig stod en flok børn, 
som var glade, imødekommende, nysgerrige og meget motiverede. Vi gik straks i 
gang med at samle sten og lave udstilling, og det viste sig ret hurtigt at de vidste alt, 
hvad der var værd at vide om vulkaner, magma og bjergkædefoldning. Så det kan 
nok være, at jeg måtte udvide min formidling i en fart. 
Alt i alt endte det med at blive en rigtig god oplevelse, som jeg havde på stranden 
hin sommerdag i juni. En sjælden dag, hvor jeg følte mig helt opladet, da jeg atter 
drog hjemad. Og nu glæder jeg mig så til november, for da skal jeg mødes med flok-
ken igen. 

Tine Nord Raahauge, Slagelse Naturskole

På tværs...

Kender du det?



Har du fået vores 
nye katalog ?
Vi har sat priserne på mikroskoper og 
stereolupper ned samt fået et helt nyt 
sortiment af friluftsudstyr.

Har du ikke kataloget, så kontakt os på tlf. 86 94 13 88 eller 
gundlach@gundlach.dk – hvorefter vi fremsender et til dig.

Ind imellem rydder vi op på hylderne og får nye 
produkter ind i sortimentet, som ikke er præsenteret i
kataloget. Derfor . . . 

Gundlach A/S Tel. 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Lilleringvej 6 · 8462 Harlev J Fax 8694 2486 www.gundlach.dk

KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud.
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Vi gør det igen - ta’ med...
Den 14. – 21. juni 2006 holder afholder IRF sin 5. Verdenskongres i Skotland. Kongressens hoved-
emne er borgerinddragelse, som IRF anser for et hovedproblem i verden i dag når det gælder natur-
beskyttelse og Nationalparker. Titlen er ”People & Place – the natural connection” og der er følgende 
4 temaer:

Access- Managing access from doorstep to wilderness 
Benefits- Sharing environmental values and perceptions 
Connections - Benefiting people and places 
Delivery - Making the connections work 

På IRF’s 4. Verdenskongres i Australien i 2003 gjorde danske naturvejledere en stor indsats for at 
fremme naturvejledning som en naturlig del af rangernes arbejde. Vi organiserede en stor workshop 
med emnet “Heritage Interpretation as a tool to promote sustinable development”. Resultatet udmøn-
tedes i 11 principper for god naturvejledning til fremme af en bæredygtig udvikling og en håndbog 
med gode eksempler. Principperne blev vedtaget af IRF, og både disse og håndbogen er siden distri-
bueret til hele verden via IRF, IUCN og Ramsarkonventionens sekretariat.

Naturvejlederforeningens bestyrelse har besluttet at følge op på indsatsen i Australien med en work-
shop om ”God naturvejledning” på den 5. Verdenskongres i Skotland i 2006. Workshoppen bliver på 
kongressens første dag, hvor emnet er ”Access- Managing access from doorstep to wilderness”. Natur-
vejlederforeningens bestyrelse har endvidere besluttet at invitere 2 af foreningens medlemmer til at 
deltage i Verdenskongressen. Foreningen betaler deltagergebyret på små 6000 kr., men du skal selv 
betale rejsen til Skotland og du skal have lyst til at deltage aktivt i den workshop, foreningen står for. 

Du kan få yderligere oplysninger ved at ringe til Arne Bondo-Andersen fra foreningens bestyrelse på 
tlf. 7467 1164 og ved at kigge på konferencens hjemmeside www.ranger-irfc.com/scotcover.

International  
Ranger Federation  
holder sin  
5. Verdenskongres i 2006

Den danske workshop på 
Verdenskonferencen i 
Australien i 2003. 


