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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
Helle-Marie Taastrøm  naturskolen@randers.dk .............8643 2537 
Thomas Gyalokay thomas.gyalokay@get2net.dk ....4359 1113
Marianne Hald mhm@nja.dk ..............................9635 1612
Jesper Grube Kristiansen jgk@moensklint.dk .....................4042 9612
Arne Bondo-Andersen arne1864@mail.tele.dk ..............7467 1164
Allan Winther allan@fjord-baelt.dk ...................6532 4200
Lars Borch larsborch@tdcadsl.dk ..................8689 8888
Stephan Springborg ssp@sns.dk .................................4435 0045

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, abonnement  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. 
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Årskonferencen 2007 afholdes 11. - 13. april 
på Bornholm 

 Tema: Grøn turisme
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Meddelse fra Redaktøren: 
Du har (forhåbentlig) savnet og kigget langt i 

postkassen efter NATURvejleder nr. 2 - 2006. 
Nu sidder du med det i hånden.

Bladet var planlagt til udgivelse i juni, og alle artikler og andet 
stof var såmænd afleveret til tiden til tovholderne, og leveret 

videre til undertegnede til layout,  tryk og udsendelse.

Så gik meget galt som jeg ikke var herre over og tiden til at sætte 
bladet op var der simpelthen ikke - til orientering tager den del af 
produktionen 8-9 lange arbejdsdage.

Jeg skal naturligvis meget beklage de ulemper dette har medført for 
læserne, forfatterene og annoncører - og bladet skal begribeligvis 

læses i det lys at stoffet er produceret i foråret, og selvom det 
naturligvis er forsøgt at føre det up to date, vil noget fremstå som 

ikke helt aktuelt - uagtet en geologisk tidshorisont. 

Omvendt kan du så glæde dig til endnu et nummer  i 
slutningen af oktober og endnu et i december.

Med venlig hilsen
Lars Stubkjær Nielsen
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I sidste nummer af NATURvejlder tog 
vi udgangspunkt i livets udvikling. 
Hjulpet på vej af evolutionen eller 
Vor Herre eller en anden intelligent 
designer. Den samme diskussion 
kunne vi have denne gang, hvor te-
maet er formidling af geologi. Denne 
gang er det bare hele universets og 
vores planets tilblivelse og udvikling, 
der er i fokus. Også her kan det dis-
kuteres om det er en intelligent de-
signer eller gud som skabte jorden 
på 7 dage eller om naturvidenska-
bens Big Bang teori er den rigtige. 

Det vil vi nu springe over, for at gå di-
rekte til den praktiske formidling og 
den hurdle vi skal over når det er ge-
ologi det drejer sig om. Som  Bjarne 
fra Samsø meget rammende beskri-
ver: ”Dyr er sjovere end planter – 
vand er sjovere end land – levende 
natur er sjovere end død natur – 
ergo: det hele er sjovere end geologi.”  
Geologi er et stort og på mange om-
råder svært emne. Sammensætnin-
gen af jord og de processer der fore-
går i den er komplekse og 
ugennemskuelige. Sten er dannet ved 
fjerne processer både i rum og tid og 
istidens kræfter kan vi kun vise re-
sultatet af i landskabets kurver.

Derfor opstår der en del spørgsmål, når 
man skal i gang med at formidle geo-
logi. Hvordan forklarer jeg de meget 
abstrakte fænomener, som strækker 
sig over millioner af år? Og hvordan 
kan jeg gøre landskabernes former 
vedkommende for deltagere på mine 
ture? Hvad har sten med jordens 
dannelse at gøre? Det er nogen af de 
spørgsmål, vi som formidlere kæm-
per med i dagligdagen.  Og nogle af 
de spørgsmål, nogle af dine kolleger 
rundt landet måske kan hjælpe dig 
lidt videre med.

Et af naturvejledningens mantra er; for-
tæl aldrig om noget man ikke kan se. 
Hvis man skulle holde sig striks til 
denne regel ville en stor del af geolo-
gien forsvinde ud af naturvejlednin-
gen. Men heldigvis er naturvejledere 
kreative mennesker, der forstår sig 
på at finde metoder til at illustrere 
det der ikke kan ses. I nærværende 
blad får du flere opskrifter – også på 
kager! – der kan gøre det uhåndgri-
belige begribeligt.

Og selvom emnet kan virke tungt, så in-
deholder det også begreber så som 
vulkaner, dinosaurer og forstenede 
hajtænder, der virkelig kan tænde ly-
set i mange børns øjne. Desuden er 
geologi en vigtig del af de fælles mål 
og emnet kan tages op alle vegne i 
landet. Så der er al mulig grund til at 
tage fat i emnet geologi. 

Vi håber I finder inspiration i dette blad

Anne Johannisson og Kari Hald
Redaktionen

Formidling af geologi - Stort, tungt og  
besværligt ?
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..........ergo: det hele er sjovere end geolo-
gi. Så hvis du inddrager geologien i din 
naturvejledning, må du belave dig på, at 
det er op ad bakke...

...side 6 

Geologi er et fremmedord. En lærer nævn-
te ordet i sin 5. klasse og fik børnene til at 
grine. De mente bestemt, at læreren hav-
de blandet ordene geografi og biologi 
sammen!...

...side 16

”En kæmpe stor mosasaurus – så livagtig 
at det giver hjertebanken” Der er travlt på 
det nye Geocenetr Møn, som slår dørene 
op til maj 2007

...side 24

Stort, tungt og besværligt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Redaktionel leder til temaet:  Formidling af Geologi

Geologi på Samsø  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Bjarne Manstrup fortæller hvorfor det er op af bakke på Samsø 

Leg med geologi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Gunnar Larsen præsenterer en række forslag til at lege geologi nd...

Geologi for de fleste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Bo Pagh Schultz deler ud af 6 års erfaring fra Fur Museums naturværksted

De levende sten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Sille Noe-Nygaard opretter en 5’te hovedgruppe af sten - kaldet VED IKKE 

Rullende geologi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Maja Hawthorn og Tove Damholt er klar med en masse sejt udstyr i geologivognen

Dødishul på 3 minutter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Torben Juul sætter ny Danmakrs rekord

Geologibesøg i naturen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Gunnar Larsen mener at begreberne materiale, proces og tid er grundlæggende  
i geologiformidlingen 

Så går vi i dybden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Peer Nørgaard : Utroligt at et hul i jorden kan blive årets højdepunkt 

Geocenter Møn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Kari Hald har sneget sig ind i på byggepladsen Geocenter Møn

Lyst til geologi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Tove Stockmarr gennemgår bøger, tidskrifter og hjemmesider om geologi - og lader 
hammeren falde.

  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 . . .
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Møllen ved Saltbæk Vig er den eneste til-
bageværende af tre møller, der opførtes i 
1870erne som supplement til dampma-
skinen. Afvandingen af den dybe og san-
dede Saltbæk Vig mislykkedes 

....side 36 

Jacob Jensen, Eva Skytte og Allan Gudio 
Nielsen går hver weekend live på TV2 - 
med et seertal på 100.000 til 200.000 

...side 30 

Har du en god idé -  
så har Friluftsrådet måske pengene ! 
Ansøgningsfrist 1. november

...side 51

Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, christaniacykel, bålplads, informationsfolder, bålhus, 
frugttræer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn, 
naturvejleder, naturpark, vikingehus, båludstyr, vandkikkert, plancher, informationstavler, flydebro, snitte-
bænke, undervisningsmateriale, affaldskampagne, guidebog, formidlingshus, handicaprampe, bro, 
håndbog, konference, forskning, båd, naturskole, trampesti, idéudvikling, naturbøger.

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt 
fra Friluftsrådet eller hente det på 
vores hjemmeside www.friluftsraadet.dk 
under ”Tips/Lotto”, hvor du også kan 
læse meget mere om mulighederne.

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil 
have mere at vide.

Ansøgningsfrist tre gange om året:  
1. november, 1. marts og 1. juli.

Friluftsrådet 
Scandiagade 13 
2450 København SV 
tips@friluftsraadet.dk 
tlf. 3379 0079

En god  
naturoplevelse... 

Søg penge fra tipsmidlerne

Har du en god idé, som 
kan gi’ dig og andre 
oplevelser i det fri?

Så har Friluftsrådet måske 
pengene! Og det er let at søge.

Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet
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Af Bjarne Manstrup
Samsø Naturskole
bjm@ag.aaa.dk

Dyr er sjovere end planter – vand er sjo-
vere end land – levende natur er sjovere 
end død natur – ergo: det hele er sjovere 
end geologi. Så hvis du inddrager geologi-
en i din naturvejledning, må du belave 
dig på, at det er op ad bakke – ofte endda 
i bogstaveligste forstand …

Ovenstående postulat er både for smart 
og forkert. Rigtigt mange børn, unge og 
voksne synes geologi er endog meget 
spændende – de ved det bare ikke! Og 
hvor skulle de også vide det fra?
Gennem mange år er geologien blevet 
trængt tilbage i både skole og gymnasi-
um – og måske også i egne rækker: 
Hvor mange naturvejledere er geologer, 
og hvor mange er biologer?

At stille det rigtige svar
Hvornår og hvorfor er det relevant at 
vide, hvor gammel forsteningen er, hvor 
den underlige porfyr kommer fra, hvor-
for bakken er så stejl og fjorden så dyb, 

og hvorfor der ikke lever muldvarpe på 
Samsø?  Ja, det er vel først for alvor rele-
vant viden, når spørgeren ønsker svar. 
Så hvorfor og hvordan skaber vi en ef-
terspørgsel på geologiske svar? De 
spørgsmål har vi beskæftiget os med på 
Samsø Naturskole. 

Læsning af geologisk litteratur har givet 
os selv en masse ahaoplevelser og for-
klaret, hvorfor landskabet ændrer sig 
markant, når vi bevæger os fra syd til 
nord på øen, hvorfor det flyder med alle 
mulige forskellige sten på strandene og 
hvorfor gårde og øvrige bebyggelser lig-
ger, hvor de gør. Dertil kan enhver jo se, 
at de geologiske processer stadig er ak-
tuelle, når bølger og strøm modellere 
rundt med kystlinierne. Geologien kan 
forklare og begrunde - og dermed være 
med til at skabe sammenhæng og for-
ståelse. Det kan dog varmt anbefales at 
bruge hjælpemidler.

Geologi på  
Samsø

foto Bjarne Manstrup
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Udstilling og plancher 
Besøgende på Samsø Naturskole møder 
geologien i en udendørs stenudstilling 
med plancher, en kunstig stenstrand og 
et par traditionelle udstillingsskabe med 
en masse sten og navneskilte. Inden 
døre er der landskabsmodeller, der viser 
naturskolens nærmeste omgivelser i dag 
og for 6000 år siden, der er en meget 
stor landskabsmodel af hele øen, og der 
er plakater med strandsten og forstenin-
ger. Dertil kommer, at vi er så privilege-
rede at bo midt i et meget smukt og geo-
logisk spændende landskab. Det sidste 
er ikke uvæsentligt.

Geologisk værksted
Vi har angrebet det geologiske stof ud-
fra antagelsen: Naturvejledere kan ikke 
give folk viden. Naturvejledere kan give 
informationer, og vi både kan og skal ar-
rangere, aktivere, lege, modellere, lave 
forsøg med - og meget gerne engagere og 
begejstre. 

Vi har som en følge heraf anskaffet ma-
skiner og andet grej, der kan save, slibe 
og polere sten og rav. Det manuelle ar-
bejdet med sten giver erfaringer, man 
ikke kan snakke sig til. I værkstedet op-
står spørgsmål, der ellers aldrig var duk-
ket op. Også uden værktøj kan man lege 
og eksperimentere. Få sten til at lyse og 
lugte og se rav brænde med et smuk 
flamme.

På sommerens ugentlige Åbent-Hus 
dage indrettes naturskolen, så besøgen-
de kan bruge stereolupper og se på rav 
med insekter eller tungsand, der stråler 
som juveler og diamanter, man kan også 
se på fossiler og polerede skiver af gra-
nit, gnejs, porfyr, sandsten, der afslører 

smukke farver og strukturer. Det fasci-
nerer umiddelbart og sætter tanker i 
gang. Mange besøgende medbringer 
egne fund og vil gerne have en forkla-
ring eller en god historie.

Også hjemmelavede og billige materialer
På hvid voksdug har vi lavet store teg-
ninger af landkort og geologiske kreds-
løb med vulkaner og bjergkæder. Her 
kan stenene placeres og ses som elemen-
ter i en gigantisk proces, der har varet 
ufatteligt længe og stadig er i gang. 

Sovs som vor mor lavede den
På det seneste har vi leget med modeller 
af gletschere. En stor gryde, 4 l kogende 
vand og en pakke maizena giver en me-
get tyk hvid ”sovs”, der kan bruges til at 
lave gletschere af. 
Transportable sandkasser kan tages med 
ud i landskabet, og man kan modellere 
et lille landskab som is og smeltevand 
modellerede det store. Voksduge, ”glet-
schere”, og sandkasser benyttes inde el-
ler tages med ud i terrænet efter behov. 
Pointen er, at geologien og de geologiske 
processer ikke kun bliver formidlet med 
en masse ord men også gennem aktivi-
teter og eksperimenter. 

Landskabelige sammenhænge
Geologien giver et meget vigtigt – må-
ske det vigtigste – bidrag til en forståelse 
af et landskab. 
Vi har brugt meget tid på at finde de 
bedste fortællesteder. Der hvor pointer-
ne træder tydeligst frem. Afhængig af 
målgruppen og aktivitetens formål er 
metoden nogle gange fortællingen – an-
dre gange aktiviteterne.
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Faglige ekskursioner
Naturskolen arrangerer lejlighedsvis of-
fentlige ture og ekskursioner, hvor geo-
logi er en væsentlig bestanddel. Vi kan 
noget selv, men ind imellem får vi for-
stærkning udefra. For et par måneder 
siden inviterede naturskolen og DN 
professor i geologi, Johannes Krüger til 
Samsø til et dobbeltarrangement med et 
foredrag og en efterfølgende ekskursion 
med titlen ”Hvorfor er der så smukt på 
Samsø?” Den dybe faglige indsigt, som 
eksperten repræsenterer, er absolut også 
en efterspurgt vare i vide kredse.

Sæt geologi på dagsordenen
En konkret måde at angribe geologien 
på kan være at gå en tur alene eller et 
par stykker sammen og lege geologisk 
”Spørge Jørgen”. I ved, ham der med 
hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? 
Vælg spørgsmål, der pirrer nysgerrighe-
den. Hvorfor er det interessant for mig? 
Hvordan kan det gøres interessant for 
andre? Måske er der endda en geologisk 
forklaring på, hvorfor der ikke lever 
muldvarpe på Samsø! Geologi er både 
meget meget konkret og meget abstrakt. 
Det er da svært at forholde sig til, at 
Danmark kan være dækket af gletschere 
om nogle tusinde år - eller at havniveau-
et ligger så lavt, at man kan gå tørskoet 
fra Samsø Naturskole til England. o

Vi har anskaffet en masse bøger om sten og geologi. De mest slidte er:

Geologisk set  Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget  
Sten på stranden  Natur og Museum 4 dec. 99
Sten i landskabet af Per Smed
Danske fossiler af Jørn Waneck, Gyldendals naturguide
Geo-viden, abonnement er gratis, Geocenter i København - anskaf hurtigt 
hefte nr.  ? fra 2005 
Derudover henvises til ”Geologiske steder” på www.naturnet.dk og amtets 
geologer, der ved en masse om grundvand, råstoffer og landskaber med 
særligt spændende geologi.
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At lege sig frem til at forstå et 
emne er en kendt og effektiv 
metode, men der har kun 
været få emner i spil ved for-
midling af geologi . Her præ-
senteres en række forslag .

Geologiforsøg kan groft deles op i ude-
forsøg, som helst ikke kræver strøm og 
sårbare instrumenter, men skal være 
mobile og vandfaste, og så indeforsøg, 
der er det modsatte. Forsøgene kan op-
deles i temaer, der typisk følger de klas-
siske geologiske emner.
 
Fossiler
Fossiler synes de fleste er spændende. 
For omkring 500 kr kan man lovligt 
købe en hollandsk eller sibirisk kind-
tand fra en mammut, og sammen med 
en plasticmammut af mærket Schleich 
har man et hit. Man kan fortælle om 
mammut kontra nutidens elefant, hule-
malerier, levevis på Mammutsteppen, 
frosne mammutfund i Sibirien hvor 
man har prøvet at spise kødet, DNA-
analyser mm.
Velegnede er også danske fossiler af flint 
fra Kridttiden. Raslesten, der er den for-
stenede svamp Plinthosella resonans, 
vækker undren. Vættelys er gode til at 
fortælle om blæksprutterne, der steg op 
og ned i vandet som nutidens ubåde 
med ballastvandtanke. 

For billige penge kan man i stenbutikker 
købe kulaftryk af blade fra bregne og 
tempeltræ, Gingko, og sammen med mi-
nibregne og –gingko i potte til ca. 30 kr 
kan man fortælle om de primitive plan-
ter. Gingko er et ”levende fossil”, som 
fra 1692 dukkede op som levende ek-
semplarer i Østasien. Man kan også 
supplere med grene af vandgran eller 
padderokker fra grøftekanten.

Støbning
Fossilerne kan suppleres med fremstil-
ling af egne fossiler. I en hobbyforret-
ning køber man brun modellervoks, 
terrakottaler eller rød alabastergips. I 
voks og ler laves der aftryk med muslin-
ger og snegle, og i gipsen støbes muslin-
ger, snegle, bregne- og gingkoblade. Det 
oprørte gips hældes halvt op i en form 
og genstanden smøres med vasseline og 
lægges oveni. Når gipsen er tør smøres 
hele fladen med vasseline, og formen 
fyldes helt op med den flydende gips. 
Hvis man laver 2 kanaler i formen, kan 
man lave afstøbning af hulrummet med 
smeltet bly, stearin mm. For de avance-
rede kan man i fiskeriforretninger købe 
silicone til samme støbeproces. Lægges 
siliconeformen i petroleum, vil den vok-
se mærkbart i størrelse.
Fremstilling af egen sandsten er også 
mulig. En overskåret plastflaske fyldes 
med skiftende lag af sand, grus og sten, 
hvor nogle lag har muslingeskaller. Der 
fyldes efter med flydende gips eller po-
lyfilla, og når den er størknet skæres 
plasticen væk. Med en hammer kan 
man så gå på fossiljagt i hinandens sten. 
Forsøget er godt til at forklare, hvorfor 
det kun er i sedimentære bjergarter som 
sand, kalk, ler der findes fossiler. De er 
ikke dannet under højt tryk og tempera-
tur som granit og gnejs, så fossilerne er 
ikke blevet udslettet. 

Gunnar Larsen har prø-
vet lidt af hvert:
Nationalkomiteen for Geo-
logi
- Fagredaktør på tidsskriftet 
Aktuel Naturvidenskab
- Formidlingsprojekt ”Geo-
logiforsøg” sponsoreret af 
Dansk Naturvidenskabsfor-
midling.
- Redaktør på bogen ”Natu-
ren i Danmark, bind 1: Ge-
ologi” hos Gyldendal
- Tidligere redaktør på Geo-
logiskNyt.
- Tidligere fagdatacenter for 
råstofgeologi under Miljø-
ministeriet
-  SedimentSamarbejdets 
Styregruppe, Aarhus Uni-
versitet.
- Tidligere arbejdsgruppe 
om bevarelse af geologisjke 
profiler under Skov- og na-
turstyrelsen.
- forfatter til bogen ”Geolo-
gisk Set - Fyn og Øerne” fra 
Geografforlaget.

Af geolog Gunnar Larsen 
Fyns Amt

Leg med geologi

Figur 1:  En mammuttand, købt fra Holland eller Sibirien, er et sikkert 
hit til geologiformidling. Foto: Gunnar Larsen, 2004.



NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 2  •  2006 
10

Mineraler
Mineralers forskellige egenskaber er 
gode at fortælle med. Glimmer spalter i 
store, tynde flager, og det er sjovt at skil-
le ad. Derfor blev det tidligere brugt 
som marieglas til vinduer i kaminer. 
Grafit er fedtet og tegner let på papir. 
Derfor bruges det til smøremiddel i lejer 
og til blyanter. Læser man en bog igen-
nem en krystal af kalcit, i den form der 
hedder dobbeltspat, vil teksten stå dob-
belt. Kalcit blev tidligere brugt til suk-
kermåling, f.eks. i blod på sygehuse, og 
alle krystaller kom fra et ganske lille 
brud på Island. Flusspat er selvlysende, 
dvs. fluorescerer, hvis man holder en 
fluorescenslampe hen til det under et 
mørkt klæde. Det indeholder fluor, som 
er godt for tænders og knoglers vækst.
Alle disse mineraler kan fås i en stenbu-
tik for få kroner, og fluorescenslampe 
kan købes i en frimærkehandel.
Salt er et mineral man selv kan lave. 
Vandet i en mættet saltvandsopløsning 
kan dampes bort på en kogeplade, så 
krystallerne ligger tilbage. Forskellige 
frugtfarver kan give farvede krystaller, 
som man sener kan se på under mikro-
skop. Mikroskopering af Maldon Hav-
salt, der kan købes i supermarkeder, vi-
ser nogle smukke pyramideformer. Salt 
er velegnet til at fortælle om krystallers 
dannelse og struktur.

Tungsand
Hvis man vil vise andre mineralegenska-
ber kan tungsand bruges. Det kan man 
finde som tynde lag af sort sand ovenpå 
det hvide sand langs danske strande. 
Skrabes det forsigtigt af uden at få hvidt 
sand med, har man sand der mest består 
af det sorte mineral magnetit og det røde 

granat. En magnet ned i sandet får kor-
nene til at stritte som en flaskerenser, og 
drysses sandet ovenpå et papir med mag-
neten nedenunder dannes et mønster 
hvor begge magnetpoler ses. Forsøget 
kan børn stå med i timevis, og det er vel-
egnet til førskolebørn. Har man et almin-
deligt lysmikroskop, ses tungsandet som 
store ædelstene, og en magnet under mi-
kroskopets bakke med sand viser høje 
søjler af magnetitkorn. De glasgule korn i 
sandet indeholder metallet titanium, der 
bl.a. bruges til fly og briller. 

Bjergarter
Til at bestemme mineralerne i en bjergart 
bruger geologer to polaoidfiltre, der læg-
ges på hver side af en 0,002 mm tynd 
stenskive og roteres omkring hinanden. 
Mineralets farveskift fortæller hvilke mi-
neral det er. De færreste kan nok skaffe et 
såkaldt polarisationsmikroskop til 
100.000 kr, samt tyndslib af bjergarter, 
men polaoidfiltre kan købes i fotoforret-
ninger. Ved at klistre forskellige lag klar 
tape sammen og lægge dem mellem fil-
trene, kan man se smukke regnbue-farve-
skift der kan bruges til at forklare prin-
cippet i mineralbestemmelse.
På kalk- og kridtstykker kan man dryppe 
10 % saltsyre fra en pipetteflaske købt på 
apoteket.  Ved siden af  kan man have en 
granitsten, der ikke bruser som kalken 
når der hældes syre på. Syren skal omgås 
med en vis varsomhed og under overvåg-
ning, men selv førskolebørn kan håndtere 
den.
Vulkanske bjergarter kan vises i en skål 
med vand, hvori der lægges en pimpsten 
og en marksten. At pimpstenen flyder 
ovenpå synes mange er spændende, og de 
små børn elsker at lege prop med den. 
Det fører til en snak om pimpsten som 
glastråde, der er skudt ud af en vulkan, 
og dermed også til opfindelsen af Rock-
wool.

Det var nogle få af de forsøg, som jeg har 
udviklet med støtte fra Dansk Naturvi-
denskabsformidling og Nationalkomiteen 
for Geologi. Her er ikke nævnt grund-
vandsforsøgene, og fremstilling af kunst-
malerfarver med okker, svævende æg og 
guldvaskefade, der stadig er under udvik-
ling. Men hvis nogle får lyst til at prøve 
artiklens forsøg, hører jeg meget gerne 
om erfaringerne. o

Figur 2:  Fremvisning af flydende pimpsten, 
fossiler, salt i mikroskop, magnetisk tungs-
and og meget mere, er basis for en god snak 
om de geologiske hændelser. Foto: Gunnar 
Larsen, 2004.
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Geologi for de fleste
Magmatiske sten er en dybdebjergart 
også kaldet plutonit. Det er en stenmas-
se der er størknet i dybderne. Vi kalder 
det sammenvokset. I Granit og larvikit 
ligger mineralkorn som et puslespil, ofte 
er de enkelte mineralkorn lige store. De 
gængse mineraler i magmatiske bjergar-
ter er kvarts, feldspat og mørkeminera-
ler (stenmassens sorte korn). Stearind-
ryp er en måde at vise vækstprincippet 
på. 

Metamorfe sten er omformet ved tryk 
og temperatur, vi kalder det sammen-
presset. Gnejs er et godt eksempel og 
består af hård bjergart der i blød tilstand 
er blevet presset ud i folder, linier og 
bånd. Til illustration af princippet kan 
der bruges marmorkage, trylledej eller 
Fimo-ler. De to sidste lader sig presse 
for derefter at hærde til ”foldet sten” i en 
varm ovn.

Vulkanske sten er lavabjergarter og hær-
det aske, også kaldet dagbjergarter. Vi 
kalder en sten som porfyren for sam-
menstørknet. Til at vise hvordan porfy-
rens strøkorn var færdige mineralkorn, 
der fulgte med lavaen op, laver man f.
eks. en brun chokoladekage med mand-
ler. Denne illustrerer udmærket porfy-
ren og de snittede mandler viser at de 
forskellige kornformer afhænger af snit-
retningen gennem strøkornet.

Sedimentære er aflejringer cementeret 
gennem kemisk udfældning. Vi kalder 
det sammenklistret. Det er sten som 
flint, kalkkonkretioner og sandsten. Til 
demonstration af princippet kan man 
komme sand, skaller og småsten i en 
pose med gips og evt. lidt beton-farve. 
På 15 min. er aflejringen blevet til sten. 
Selve aflejringsprocessen kan vises ved 
at drysse sand i en pose med vand.

Danmark er en lagkage
Naturens virke har gennem tiderne 
skabt et Danmark, der er et af verdens 
flotteste istidslandskaber oversået med 
kulturspor og rester af den urgamle for-
tid. 

Af Geolog og Naturvejleder 
Bo Pagh Schultz 
Naturcenter Salling-Fjends 
Fur Museum

I 1999 støttede friluftsrådet i 
samarbejde med Kulturregion 
Salling-Fjends udviklingen af en 
formidlingsform i Fur Museums 
naturværksted, der skulle gøre 
det abstrakte nærværende og 
sjovt . De følgende beretninger 
er baseret på seks års arbejde 
med cirka 100 .000 deltagere i  
alderen 3 – 80 år . 

Keep it simpel
Et godt mantra blandt geologiske for-
midlere er at holde det simpelt. Klarlæg 
principperne inden man gennem en 
model forsøger at afspejle den komplek-
se virkelighed. Som museumsformidler 
søger vi at bibringe modtageren det sto-
re overblik, samt pege detaljerne ud, så-
ledes at der gives mulighed for at mod-
tageren gennem skoleundervisning selv 
kan tilegne sig resten ud. I forsøget med 
at kombinere detaljen med overblikket 
kommer her en række eksempler taget 
ud af vores daglige virke. 

Sten som stearindryp, trylledej, kage og 
gipsklump 
Der er mange forskellige slags sten på 
stranden og det kan være svært, nogen 
gange umuligt at bestemme dem ved 
hjælp af en sten-opslagsbog. Til basis-
formidling er det derfor bedre at gå efter 
hovedtyperne. Desuden kan man gøre 
oplevelsen mere konkret ved at gå tema-
tisk til strandens brede udvalg. Vælg en 
let genkendelig stentype ad gangen og 
helst sten der har en fængende historie 
at fortælle. Børnene skal lære stenenes 
sprog, så de med øjne og fingre kan af-
lure stens historie. 

Min gode kollega Sille Noe Nygård for-
talte på et naturvejlederkursus, at vi 
groft inddelt har fire slags sten: de mag-
matiske, de metamorfe, de vulkanske og 
de sedimentære. Her følger de fire typer, 
deres oprindelse sagt på dansk og deres 
formidling sagt for børn: 
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Hvis man tænker på Danmark som en 
lagkage kan man fortælle historien om 
Danmarks tilblivelse på en måde som 
fanger børns fulde opmærksomhed. 

Kagefadet er grundfjeldet. De nederste 
lag (Kambrium, ordovicium og Silur) 
fortæller om dengang livet i Danmark 
var i havet. I Devon kommer de lag hvor 
livet går på land og efterlader fodspor i 
Grønland. Livet på land vises f.eks. som 
chokoladekagebund (Kultid). I Perm 
kommes et lag salt (f.eks. flormelis). 
Så kommer dinosaurernes tid (Trias – 
Kridt): En sort streg (mørk kakao) siger 
farvel til dinosaurerne (K/T – grænsen). 
Dernæst følger de tertiære lag trukket 
sammen i et lag (én lagkagebund). Laget 
knyttes til de moderne pattedyrs tid. 
Oven på kagen draperes flødeskum for 
at vise istidens former, og til sidst kom-
mes pynten på, der er det menneske-
skabte kulturlandskab. 

På bordet med fascination
Geologien har det hele: vulkaner, dino-
saurer, meteorer, ædelsten, naturkata-
strofer og jordskælv.
Flint er i Danmark fra den tid hvor di-
nosaurernes møder deres endeligt. Fin-
der man en aflang flintknold, kan det 
være et forstenet sporfossil fra et krebs-
dyrs gravegang. Flintaftrykket indehol-
der desuden ofte spor fra ormegange. 

Hele denne herlighed kan formidles ved 
at trykke et hul ned i sand (gravegan-
gen), hvori der forsigtigt sættes makaro-
ni-rør igennem (ormegangene). Deref-
ter fyldes hullet med gips (flinten) og et 
sporfossil er skabt.

Ædelsten finder vi sjældent, men en 
halvædelstenstype optræder ofte. På 
hver strand og gårdsplads ligger der 
kvarts. Er den lidt klar, kan man ved at 
slå to stykker sammen i helt mørke 
frembringe et lysglimt – den tribo-elek-
triske effekt – faktisk ren kvantemeka-
nik.

Finder man en sten med streger i, kan 
den måske være en breccieret sten. Jor-
den skælvede så selve klippen slog rev-
ner, hvorefter undslippende varmtvand 
afsatte mineraler i revner og sprækker 
så stenen blev hel igen. Kortsagt er den-
ne sten et forstenet jordskælv. 

Vulkaner påvirker klimaet – ligesom os! 
Naturskolens glansnummer og den mest 
populære aktivitet er ret eksplosiv: Vul-
kanisme. Vi brænder salpeter og sukker 
af sammen med andre kemikalier. Vul-
kanen i sig selv er ikke formidlingens 
hovedbudskab, men den skaber et rum i 
hvilket man kan fortælle en god historie 
om en af de voldsomme kræfter der 
præger Jorden og gennem gasarter på-
virker klimaet, og som til tider gennem 
flodbasalter ændrer selve livets udvik-
ling. Vi bruger også vulkanen til at vise 
oprindelsen af molerets vulkanske aske-
lag, samt dannelsen af bjergarter som 
porfyrer og larvikit fra Norge og dino-
saurernes uddøen. (Hele opskriften kan 
fås ved Fur Museum.)

Hent mere materiale
Opskriften på vores vulkan kan fås ved 
Fur Museum. Og på Fur Museums 
hjemmeside furmuseum.dk kan man i 
løbet af 2006 findes downloads om for-
midlingen af naturens urkræfter og de 
spor de efterlader sig. ”I dybden” er et 
bud på et primitivt GIS-baseret formid-
lingsoplæg til mellemskolen. o



De levende sten
-om  sporfossiler, fossiler og andre levende sten

Stenen i hånden bliver nærmest til en 
varm, hvid, mosdyr-kalkslam og de no-
get abstrakte 65 mill. år
omdannes mirakuløst til en levende 
havbund, hvor ”nogen” måske har krav-
let, boret, maset, skubbet, parret sig og 
guffet, - på og i! – og efterladt sig spor 
på netop denne sten.

Men vi må jo have noget hjælp til at 
skelne det ene krimskrams fra det andet 
krimskrams. Det har vi bl.a. fået ved 
hjælp til den fascinerende udstilling 
”Sporfossiler” på Nat.Hist Museum, År-
hus, i feb-apr. 06 .Gennem det fortrinli-
ge nr.4 Dec. 2005 af  ”Natur og Muse-
um” om Sporfossiler, forfattet af  Jan 
Gruwier Larsen fra Nat. Mus. i Århus, 
er det lykkedes mig at identificere end-
nu nogle sten fra min 5’te hovedgruppe 
. 

Hvem gravede her?

Af Sille Noe-Nygaard 
Freelance Naturvejleder 
i Viborg Amt 

Hvordan kommer vi videre  med geolo-
giformidlingen, til og med og udover 
”de fire hovedgrupper af sten på stran-
den”?

Jeg foreslår at oprette  en 5’te hoved-
gruppe af sten, der hedder ”VED IKKE”  
og finde  noget nyt og spændende , der 
kan gøre  mængden af sten i denne 
gruppe lidt mere  tilladelig, inspirerende  
og tilgængelig. 
Desuden er det er godt scoop, -deltager-
ne griner og bliver glædeligt overraske-
de, når du midt i den faglige snak  
smækker din egen uvidenhed , skiltet og 
dine ubestemmelige sten ned på  sandet 
og der bliver mulighed for at tale om en 
masse muligheder, forslag og genken-
delse af noget deltagerne  har set,  - og 
mere god nysgerrig geosnak!

”Min” 5’te hovedgruppe indeholdt i fe-
bruar en del Sporfossiler d.v.s. spor i 
sten efter en eller anden form for aktivi-
tet, der er så karakteristiske, at man  har 
besluttet at give dem deres eget latinske  
navn, eftersom man ikke  lige har kun-
net koble dem sammen  med deres 
”værtsdyr”. 
Enten fordi de dyr, der har lavet sporene 
ikke har noget ydre skelet af betydning, 
der kan bevares (orme , nøgensnegle, 
små  krebsdyr eller ligende) eller fordi 
dyrene ikke har været så venlige at dø 
forenden af deres spor eller måske er det 
dyr, der har lavet sporet uddødt, så man 
ikke har noget der ligner fra nulevende 
arter, men sporet er blevet bevaret og 
kan genkendes fordi det er ”underligt ”
på en særlig måde. 

Det spændende ved sporfossiler er, at 
noget man f.eks. troede bare var et styk-
ke  flint med noget mærkeligt krims-
krams, kunne være spor efter levet liv 
og ikke bare en tilfældighed.

Fig.1. er tegnet af forfatteren. 
Fotos er  optaget af  Neil Pil-
kington. 

Fig.1        
Taenidium,  er en vandret gravegang, 
her i flint (l:4,8 cm), ø-Kridt og Danien 
(n-Tertiær).
Dyret har spist sig gennem kalkslam-
met og har pakket gangen bag sig på en 
måde, der giver det karakteristiske 
halvmåneformede udseende på gangen.

Stenene er fra min 
egen samling fra Thy 
og Han Herred’s 
strande, Nordvestjyl-
land.
Oplysningerne er gæl-
dende for alle strande, 
hvor man finder flint 
og istidssten fra Nor-
ge, d.v.s. det meste af 
Danmark
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Fig.2      
Thalassionides, et fedt, cigarformet gravespor i flint 
(l:7,9 cm), ø-Kridt og Danien, (kan også dele sig Y-
formet i dybden) er måske lavet af et krebsdyr. I 
gangen er der ”krims-krams” efter Chondrites (se 
fig. 3.).

Fig.3       
Chondrites, lodrette gange i flint der grener sig Y-el-
ler rodformet nedad (l:4,5cm).  Ses som runde, hvi-
de prikker på en overflade, men på siden af stenen 
kan man være heldig at se en gang eller to forgrene 
sig. Dyret har nok været en orm, der starter en lod-
ret gang hvorefter den søger ud, trækker sig tilbage, 
og søger ud i en anden retning efter fødeemner.

Fig.4       
Bathichnus paramudrae, er en dyb lodret gang, der 
starter blyantstyk, bevaret i flint (br:5,5 cm) kendt 
fra ø-Kridt og Danien. Man kender ikke dyret, må-
ske en lang tynd orm. Det mærkelige er at dens 
virksomhed på en eller anden måde har stimuleret 
flintdannelsen langt ud over den oprindelige diame-
ter af røret , så man kan finde store,  krukkeformede 
strukturer på 40-50 cm bredde.

Fig.5       
Scolithos. I denne røde sandsten  (br:8,0 cm) fra 
Kambrium finder man fine lodrette rør uden ”tragt” 
foroven. De tætstillede rør kan også findes i andre 
farver af sandsten, gullige grålige eller hvide.

Fig.6       
Monocraterion, tragtformede (orme?) rør i sandsten 
(br:6,6 cm), Kambrium.. Bemærk hvordan sandets 
lagdeling er trukket ned omkring gangen. Et andet 
sporfossil har en U- formet gang, Diplocraterion 
(ikke afbildet) også i sandsten og samme alder. Den 
kan let kendes, når man har en lagflade fordi rør-
mundingerne ligger som to små cirkler, i par.

Fig.7        
Kaotiske gravegange: nogle gravegange er bare helt 
kaotiske. Dette er i sandsten (br.6,6 cm) også fra 
Kambrium.
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Fig. 8      
Cliona, huller i en tykskallet musling lavet af en 
hav-svamp (br.2,8 cm). Denne er nok kun få år 
gammel, men de karakteristiske huller  kendes helt 
tilbage fra Devon og findes ofte  i forstenede Østers-
skaller fra Kridt og Danien. Dyret laver labyrintiske 
gange inde i skallen og skaber en vandstrøm med 
nogle kraveceller, der er udstyret med en svingtråd 
lidt alá flagellater. Selve svampen lever så af de små 
organismer i havvandet som kravecellerne fanger. 

Fig. 9      
Echinocorys sulcatus  (br:4,6 cm) og de to små E. ob-
liquus i flint fra Danien. Begge tilhørende den grup-
pe af søpindsvin, der kaldes Sømus fordi de har 
både mund- og gatåbningen sidder på undersiden 
og er lidt sammentrykt fra siden så de har en for- og 
en bagende. De  lever et stykke nede i havbunden 
og æder sig så at sige igennem den. De kendes fra 
Kridt til i dag, også deres gange, men dem har jeg 
ikke fundet fossilt endnu...

Fig.10      
Ventriculites  (l:5,9 cm) er et stykke af væggen fra en 
stor, kræmmerhusformet og tyndvægget havsvamp, 
med et lille ”rodnet” til at holde sig fast forneden på 
kræmmerhuset, dette fossil i flint er fra ø-Kridt i 
flint.

De smukke,de sjove og de vilde sten

Fig. 11
”Kønnenes dans”, Aphrocalithes, en Glassvamp, 
”Se!”, Vættelys i tværsnit og ” Den  beslutsomme 
fisk”, - stadig krims-krams!

Rigtig God Fornøjelse!

Et af mange huller…

Lidt fossiler presser sig også på 
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Geologi er et fremmedord . 
En lærer nævnte ordet i sin 5 . 
klasse og fik børnene til at 
grine . De mente bestemt, at 
læreren havde blandet orde-
ne geografi og biologi sam-
men!

Geologiske temaer står godt nok på Un-
dervisningsministeriets liste over Fælles 
Mål for undervisningen i naturfagene 
natur/teknik og geografi, men over 
halvdelen af lærerne i natur/teknik må 
varetage undervisningen uden faglig 
uddannelse, og meget af lærebogsmate-
rialet er teoretisk og generaliserende 
stof, som er vanskelligt at relatere til den 
nære omverden. Tilmed er traditionen 
for at formidle vort landskabs dannelse 
beklageligvis meget fattig. Den mang-
lende tradition giver et ringe alment 
kendskab og en tendens til at overdra-
matisere den faglige og formidlings-
mæssige utilgængelighed.

Det er vores erfaring, at mange lærere 
gerne vil undervise i geologiske temaer 
men mangler hjælp til at kende netop 
deres egen bakke – deres eget landskab. 

Og at de ofte mangler selv de mest 
simple redskaber. Det var på denne bag-
grund, at vi på Østsjællands Museum 
ønskede at lave et tilbud, som kunne 
gøre det enkelt og tillokkende for lærere 
i folkeskoler at bruge deres eget lokal-
område til nærværende formidling af 
emner, der ellers traditionelt formidles 
ud fra generaliserende lærebogsmateria-
le.

Den rigtige løsning
Helst ville vi jo invitere alle skolebørn 
rundt til gode geologiske lokaliteter i lo-
kalområdet. Hvert år har vi hundredvis 
af skoleelever på fossiljagt i Fakse Kalk-
brud, og dér ser vi hvor begejstrede ele-
verne bliver. Men pengene er små på 
skolernes ekskursionsbudgetter. Derfor 
stod det klart, at vi ikke kunne bede 
skolerne komme til os, men at vi måtte 
komme til skolerne og forsøge at gøre 
det let for lærerne selv at tage fat. Løs-
ningen blev en stor lukket trailer på 
4,5x2 meter med fuld ståhøjde. Ansøg-
ninger til Friluftsrådet, Dansk Naturvi-
denskabsformidling og Museumsfagrå-
det i Storstrøms Amt udmøntede sig 
straks i tilsagn om støtte, og projektet 
kunne startes op.

Af geologerne 
Maja Hawthorn og Tove Damholt
Østsjællands Museum

Rullende geologi

Opstilling fra Dinosaur kassen
I alle kasser ligger forsøgsbeskrivelser
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Nu er den her....
Nu er Geologi-vognen køreklar! Den 
store trailer er en mobil redskabsvogn 
og feltlaboratorium med jordbor, luppe, 
sikkerhedsbriller, hamre, mejsler, kork-
propper, sigter, høfde-samlesæt, nivelle-
ringsapparater, skruer, søm, tandbørster 
og meget, meget mere. En masse sejt 
udstyr som eleverne og deres lærere kan 
bruge, når de skal på opdagelse i natu-
ren.

Og så rummer den over 30 forsøgskas-
ser udviklet specielt til vognen. Hver 
kasse rummer lette og nemme forsøgs-
beskrivelser inddelt i de overordnede te-
maer: Landskaber, Pladetektonik og Jor-
dens og livets udvikling. Temaerne er 
altid relateret til det lokale landskab og 
de lokale sten. Sten kan samles på den 
lokale strand, på marken eller i grusgra-
ven. Ved simple analyser (Find to for-
skellige sten) åbnes op for temaer som 
jordens sammensætning (bjergartscyk-
len), livets udvikling, jordens udvikling 
og naturkatastrofer. 

Til hver kasse følger let baggrundsviden 
krydret med små historier. Kasserne in-
deholder også materiale, som eleverne 
kan teste og føle på med egne hænder. 
Ja, endda smage på! I forsøgsbeskrivel-
serne er nemme vejledninger til at gå på 
opdagelse i det nære eget landskab: gå 
på jagt efter ledeblokke, klap din egen 
klint, lav en istid eller en smeltevands-
dal. Og alt det praktiske materiale er 
med: skal man brug en el-kedel eller et 
bøjet søm – ja, så ligger det i kassen.

Foruden de mange forsøgskasser inde-
holder Geologi-vognen også ”show-kas-
ser”. Her ligger flotte sten og mineraler 
side om side med millioner år gamle 
fossiler, ledeblokke og selvlysende sten. 
Genstandene i disse kasser er strømmet 
til projektet fra Geologisk Museum i 
København, de lokale stenklubber: Syd-
sjællands Amatørgeologiske Forening 
og Litorina, samt en række enkeltperso-
ner. Disse kasser er alene beregnet til at 
vække begejstring for geologi.

Vores håb for fremtiden
Geologi-vognen er nu klar til brug og 
der er indgået samarbejde med Amts-
centret for Undervisning i Storstrøms 

Amt om booking af vognen. Geologi-
vognen kan altså findes, hvor lærerne 
normalt søger efter undervisningsmate-
riale. De første lærerkurser er afholdt, 
og en række nye kurser er planlagt. Nu 
glæder vi os til at se Geologi-vognen 
rulle i pendulfart til alle amtets skoler 
og lokaliteter de kommende år. Og vi 
glæder os til, at geologi bliver et hver-
dagsord.  o

Geologi-vognen rummer 30 sjove og 
spændende forsøgskasser, farverige 
modeller, fossiler, sten og mineraler og 
en masse sejt udstyr, som elever og læ-
rere kan bruge, når de skal på opdagel-
se i naturen og deres lokale landskab.

Hvor mange elever ved, at det kridt de skriver 
med på tavlen hver dag, er rester af millioner år 
gamle dyr?  Geologi-vognens Hverdagens Geo-
logi – kasse, giver en ide om dette samt mange 
andre spændende hverdagsting, som eleverne 
kender.
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Et vigtigt grundprincip i god 
naturvejledning er, at for-
midleren tager udgangs-
punkt i det konkrete – det vi 
står med i hånden her og nu . 
Det ligger imidlertid lidt 
tungt, når der skal formidles 
landskabsdannelse – proces-
ser der foregik for over 
10 .000 år siden .

Nogle har måske oplevet Torben Stær an-
skueliggøre dødishuller mm. på grundkur-
sus. Kort fortalt var det en temmelig om-
stændelig og langvarig proces med at fryse 
en spand vand, grave isen ned i noget grus 
og så vente i 2-3 dage. Demonstrationen 
med smeltevand og hedesletters/bakkeøers 
dannelse fik tankerne til at gå til Roskilde-
festival i regnvejr!

Da jeg skulle fortælle om 
landskabets dannelse in-
dendørs og på et gulv, der 
ikke tålte vand, måtte der 
andre metoder i brug. Det 
skulle være hurtigere og 
ikke svinende. Efter nogen 
eksperimenteren er jeg 
kommet frem til en opstil-
ling – ”dødishul på 3 min.”

Opstillingen består af en 
kasse 120 x 60 x 25 cm. 
Målene er ikke så vigtige. 
Den skal blot have en vis 
længde. Hældningen deri-
mod er væsentlig, for at 
vandet kan føre materialet 
med. Omkring 30 grader 
er passende. Kassens sider 
er lavet af  acrylplade, så 
man kan se ind fra siden. 
Afløbet  er 3 cm. pvc-af-
løbsrør. Udenom afløbet er 
sat et større rør (Ø 12 cm) 
med huller. Det fungerer 
som en si. Alle samlinger 
er limet med silikone.

Endvidere skal der bruges: 2 sorte murer-
spande med sand, grus,  lidt nøddesten, 
nogle stykker stolper (10 x 10), 2 vandkan-
der med vand, en nål, en tynd plade (der 
er lidt mindre end kassen) – der skal være 
et hul (2 cm. Ø) i den ene ende, en tragt og 
ikke mindst en ballon.

Landskab og is.
Så er du klar til at lege. Hæld sandet/gruset 
op i kassen og fordel det. Med træklodser-
ne som is kan man arbejde med isfrem-
stød, tilbagesmeltning mm. Skubbe mate-
riale sammen fra to sider eller parallelt o.
m.a. Isens retninger, ledeblokke, skurestri-
ber vil kunne formidles her.

Dødishuller.
Til dette skal din ”moræne” være lidt fug-
tig. Saml materialet i den ene ende og grav 
en let oppustet ballon ned i gruset. Ballo-
nen gør det ud for et stykke is. Klap jorden 
let, og punkter ballonen. Sådan laves et 
dødishul på under 3 min.

Smeltevand.
Når materialet er samlet i den højeste ende 
af opstillingen og der hældes vand på det 
sker der en transport af materialer. Større 
sten kortest, grus, sand og ler længere 
nede. Da vandmængden ikke er konstant 
vil der endvidere opstå en lagdeling, der 
kan ses fra siden. Så her er mange mulig-
heder for at formidle og vise mekanismer 
om sedimentation og også dannelse af 
bakkeøer.

Tunneldale.
Her bruges den tynde plade anbragt oven-
på morænen med hullet i dem højeste 
ende. Sæt tragten i hullet og hæld vand i. 
Under pladen fjerner vandet materiale og 
en tunneldal dannes!

Der er sikkert mange flere - og bedre mu-
ligheder, men her er nævnt et par stykker. 
Så er det bare at gå i gang derhjemme og 
finde på mere. Et godt råd. Husk at skifte 
til en tom spand, når du hælder nr. 2 vand-
kandes indhold ud i opstillingen!

God fornøjelse!

Af Torben Juul 
Børnenaturcentret Kildegården

Dødishul på 3 minutter
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Er danske geologiske steder, geotoper, 
svære eller lette at formidle? Der er in-
gen søde dyr, ingen levende natur, og 
ingen storslåede bjerge. Men der er fos-
siler, mineraler, indirekte tegn på meget 
voldsomme og omfattende begivenhe-
der, og en lang udviklingshistorie at be-
rette om. Hvis man vil udbrede perspek-
tivet i en lokalitet kan det være en fordel 
at strukturere emnet efter de klassiske 
begreber i geologien.

Indkreds emnet
Man kan vælge hvilken gren af geo-om-
rådet formidlingen skal handle om. Em-
net kan f.eks. være bjergarter, i form af 
sten man finder på mark og strand. Det 
har et lokalt perspektiv i fortællingen 
om gletsjere og istider, men også et glo-
balt perspektiv i emner som  bjergkæ-
der, kontinenternes vandring og vulka-
nisme. Et andet emne kan være 
naturens udvikling set ned gennem en 
tørvemose, og et tredje emne kan være 
en odde eller en stradbred der dagligt 
forandrer sig.

Hvis man derfor ønsker at fortælle en 
mere sammenhængende historie end 
blot om den pæne sten, det sjove fossil 
eller den mystiske bakke, er det vigtigt 
at få de tre dimensioner med, som geo-
logi består af. Det er materialer, proces-
ser og tid. Materialer kan være sten, fos-
siler, en bakke og dens lag indeni, lagene 
i en klint osv. Når materialerne er blevet 
beskrevet, kan man fortælle hvilke pro-
cesser der har dannet dem: bjergkæde-
foldning, iltsvind på havbunden, gletsje-
re fra Skandinavien, osv. Dermed 
introduceres tiden: er de dannet over 
millioner af år eller i løbet af natten, har 
forskellige processer præget materialer-
ne, er natur og landskab statisk eller i 
evig forandring osv.
Når de grundlæggende begreber om 
materiale, proces og tid er på plads, kan 
man gå til sideemner. Hvordan har man 
fundet ud af det (analysemetoder), 
hvem fandt ud af det og under hvilke 
omstændigheder (videnskabshistorie), 
hvad bruges materialerne til (f.eks. rå-
stof, energi, drikkevand, bygge og an-
læg, kystsikring, miljø og klima). 

Af geolog Gunnar Larsen
Fyns Amt

Geologibesøg i naturen

Når man formidler geologi et sted i naturen,  
kan det være en fordel at opbygge formidlingen 
efter emnerne materialer, processer og tid .  
Man kan også udvide formidlingen ved  
kortstudier, og endelig kan pleje af geotopen 
være nødvendigt
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Materialerne kan så indgå i en kulturhi-
storisk gennemgang af f.eks. råstofind-
vinding gennem tiden,  klimaudviklin-
gen med drøftelse af fremtidsscenarier, 
eller af menneskets livsbetingelser gen-
nem tiden.

Valg og pleje af geotop
For mange naturvejledere vil lokaliteten 
være givet på forhånd, hvis man er ansat 
til at formidle et bestemt geografisk om-
råde. For andre, og især for lærere i fol-
keskolen, er det rart med en lokalitet i 
nærområdet. Bor man ikke lige ved si-
den af indlysende steder som Møns 
Klint eller Mogenstrup Ås, kan bøgerne 
”Geologisk Set” fra Geografforlaget give 
gode forslag til steder at besøge, samt 
forklaring på hvad man ser. Bøgerne be-
skriver de Nationale Geologiske Interes-
seområder, som også kan findes på 
Skov- og naturstyrelsens hjemmeside. 
Andre steder kan findes på www.natur-
net.dk,  hvor der er 92 geotoper beskre-
vet. Begge kan findes  via www.geologi.
dk.
Man kan også selv udsøge sig en lokal 
landskabsform eller et geologisk profil i 
en klint eller råstofgrav. Placering af rå-
stofgrave vil fra 2007 kunne fås fra kom-
munerne, men man skal huske at kon-
takte indvinderen for at få adgang. Der 
vil sandsynligvis også komme en statslig 
hjemmeside med korttemaer over rå-
stofgrave.
Har man en aftale med ejeren om årligt 
at besøge en nedlagt råstofgrav, kan det 
være relevant at pleje det geologiske 
profil. I lag af sand og ler er en skovl eg-
net til oprensning, mens kalkprofiler 
kan kræve en hakke. Hældningen må 
helst ikke være fladere end 1:1, da det 
ellers gror hurtigt til. Dog er grusprofi-
ler med hældning stejlere end 1:1½ i 
fare for at skride, så ved profiler over ca. 
2 meters højde skal man bevæge sig 
med omtanke, eller helt undgå at gå ind 
under dem.

Korttegning
Hvis den lokale geotop ikke er beskre-
vet, kan man på højdekurverne på 4cm-
kort se hvilke landskabstype det er. 
Tolkning af kurver kan også være en del 
af rundvisningen i landskabet. Først far-
velægges intervallet mellem højdekur-
verne med farvekridt, efter en normal 
farveskala for højder. Det giver et visuelt 
billede af de enkelte landskabselemen-
ter. Dernæst skal man indkredse de en-
kelte landskabse lementer, f.eks. lang-
strakte bakker, flader mm., ud fra 
højdekurvernes forløb. Man kan nu give 
de enkelte landskabsformer navn, f.eks. 
ås, dødislandskab, og smelte vandsslette.
For større elever kan man udvide denne 
todimensionelle tolkning med en tredi-
mensionel, ved at inddrage boringer. De 
fås fra Danmarks og Grønlands Geolo-
giske Undersøgelses hjemmeside www.
geus.dk. På kortet indtegnes boringer-
nes placering, og man lægger så et milli-
meterpapir langs en række boringer. 
Langs denne linie indtegnes tærrænhøj-
den, boringernes placering langs denne 
terrænkurve og lagene ned gennem bo-
ringerne. Nu forbindes de forskellige lag 
mellem boringerne efter bedste evne, 
f.eks. sandlag forbindes til naboborin-
gernes sandlag, lerlag til lerlag osv. Man 
får da en tolkning af jordoverfladen og 
jordlagene i forskellige profilsnit På den 
måde er den besøgende selv aktiv i for-
tællingen om områdets geologiske hi-
storie.  o

I en almindelig grusgrav er der 
flotte strukturer, som kan fortælle 
om istiden, og hvor de forskellige 
gletsjere kom fra. Efter endt grav-
ning kræver skrænterne oprens-
ning. 
Foto: Gunnar Larsen, 2000.

Nogle landskabsformer er lette at tolke, som disse hatbakker på Langeland. 
For andre kan det være nyttigt med tolkning af højdekurver på et kort. 
Foto: Gunnar Larsen, 2000.

Ny bog om Danmarks Geologi

I 2006 udgiver Gyldendal en 
bog om Danmarks Geologi, 

skrevet af 15 forskere og denne 
artikels forfatter som redaktør. 

Bogen handler om naturens 
udvikling fra Jorden blev skabt 

til i dag, samt om geologi i 
samfundet. 
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Så går vi i 
dybden …
Utroligt at et hul i jorden kan blive et af 
årets højdepunkter, men i foråret 2005 
blev der på Stevns Natur Centers grund 
etableret en vaskeægte boreplatform og 
borebisserne Peter og Andy, blev en 
mere eller mindre fast stab i formidlin-
gen på naturcentret.
Boringen, der er Danmarks dybeste på 
land nåede ned på 467,2 m og hele bo-
rekernen blev trukket op i bidder på 3 
meter, indpakket i stanniol og kørt til 
Københavns Universitet til nærmere 
undersøgelse. For hver 6. meter blev en 
10 cm prøve speciel-emballeret, fordi 
disse prøver skulle knuses, centrifugeres 
og det udtrukne vand, der faktisk er det  
66.122.150 år gamle havvand (+/- 
400.000 år) kan give værdifulde klima-
oplysninger. 

En så nøjagtig tidsangivelse er det na-
turligvis ikke mulig at nå frem til, men 
ved boringen blev fiskelerlaget fastsat 
som reference 0 og det er bestemt til at 
være 65 mio +/- 400.000 år, derfor den-
ne sikkerhed/usikkerhed.
Hver eneste centimeter af borekernen 
bliver underkastet en lang række under-
søgelser, der vil give værdifuld viden om 
klimaforandringer i kridttiden. Des-
uden er borehullet logget på alle tænke-
lige måder.

Hvad var så formålet med denne boring ?
Der er faktisk 2 sideløbende hovedfor-
mål.
Mens fiskeleret blev dannet uddøde om-
kring 75 % af alle plante- og dyrearter 
bl.a. alle dinosaurerne, som følge af en 
klimakatastrofe. 

Af Peer Nørgaard 
Stevns Natur Center
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Så langt kan forskerne nogenlunde blive 
enige, men hvad der udløste klimakata-
strofen, kan få selv besindige geologer 
til at kaste sig ud i meget følelsesladede 
og stærke diskussioner. Der er mange 
teorier om den sag ! Den mest kendte er 
den om en meteor på mindst 10 km i 
diameter, der slog ned ved Yucatan 
halvøen i Mexico – eller som måske slog 
smut hen over jordoverfladen og lavede 
en række kratere efter sig ? Der er man-
ge indicier på, at det kan have været en 
mulighed, men nogle forskere mener, at 
det slet ikke er nok til at lave al den ra-
vage. Der skal alligevel noget til at sæn-
ke temperaturen globalt til omkring 50C 
i mindst 5000 år. Måske har klimaet al-
lerede været alvorligt stresset i forvejen, 
så en evt. meteor bare blev den udløsen-
de faktor ? En af de teorier man arbejder 
på at påvise, er en forudgående super-
drivhus-effekt med et voldsomt forøget 
CO2 indhold, evt. stammende fra enor-
me vulkaner. Det er netop denne driv-
hus effekt denne boring skal være med 
til at påvise. I øvrigt, det er jo egentlig 
meget tankevækkende, hvis en drivhus-
effekt kan føre direkte til en klimakata-
strofe, ikke ? 
Det andet hovedformål var selvfølgelig 
mere kommercielt, ellers ville der næp-
pe været givet så mange forskningsmid-
ler til dette formål. Det forholder sig så-
dan, at den olie Danmark trækker op af 
Nordsøen ligger i samme lag, som vi 
kan se på Stevns Klint, men de er ulige 
meget lettere at undersøge på land end 
på Nordsøens bund. Resultater fra bo-
ringen skal være med til at finde ud af 
strømningsmuligheder igennem kridtet 
og hvor meget ledig plads, der er i mel-
lem de enkelte coccolitter til at oplagre 
olie i. 

Ud fra boresøjlen og især logninger i 
borehullet, får man værdifuld viden om 
muligheden for oliefund i de enkelte lag.
Det fører lige over til den næste serie vi-
denskabelige undersøgelser på Stevns !

Seismiske undersøgelser
Når man skal finde nye egnede oliebore-
felter bruger man bl.a. seismiske under-
søgelser. Ved hjælp af dybhavsbomber 
eller andre fysiske påvirkninger af jord-
overfladen, kan man opsamle reflekser 
fra undergrunden. Det kan være svært /
umuligt helt at tolke, hvad den enkelte 
refleks dækker over. Med den dybe bo-
ring fik man nu mulighed for at ”kali-
brere” det seismiske billede med selve 
borekernen. I løbet af efteråret havde vi 
2 hold geologer boende på naturcentret, 
der på forskellig vis undersøgte under-
grunden med seismiske udstyr. Det ene 
hold medbragte en vibrator-bil, der øje-
blikkelig blev døbt Stampe. Stampe blev 
sat til at vibrere for hver 200 meter og 
med en flere hundrede meter lang ræk-
ke af geofoner, blev undergrundsbilledet 
tegnet. Hvis man stod i nærheden af 
Stampe kunne man sagtens mærke jor-
den skælve – ja selv da stampe var ca. 
300 meter væk kunne rystelserne mær-
kes helt ind på naturcentrets kontor. Det 
kildede meget sjovt i fødderne.

Det andet hold gik noget mere bomba-
stisk til sagen. Først placerede flere ar-
bejdshold dataloggere med 200 meters 
mellemrum på den ca. 14 km lange 
strækning. Derefter blev små nedgrave-
de dynamitladninger på 500 g med ½ 
km afstand sprængt af. Man skulle tro, 
at det ville give anledning til terror-tan-
ker, men faktisk blev de fleste spræng-
ninger foretaget sent om aftenen eller 



23
NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 2  •  2006 

natten uden det overhovedet var muligt 
at høre det. Det var meningen, at der 
også skulle skydes 2 dybhavsbomber af, 
men vejret tillod det desværre ikke. 
De seismiske målinger giver en meget 
detaljeret billede af de øverste 1-2 km af 
jordoverfladen.
Ved at sammenligne de seismiske grafer 
med boresøjlen, bliver det nu muligt at 
tolke de forskellige lag helt nøjagtigt. En 
af geologerne fortalte at man på en seis-
misk graf fra Nordsøen havde fundet et 
meget tydeligt lag, som helt klart måtte 
være et olieførende lag. En boring blev 
iværksat og efter udgifter på adskillige 
millioner kroner fandt man ud af, at la-
get bare var grundvand med en noget 
større saltholdighed. Surt.

Formidling
Borebissen Andy viste sig at være en 
formidabel formidler, der med sin ægte 
Texas accent kunne få selv en 8. klasse 
pige fra Københavns området til at blive 
dybt interesseret i, hvad en kold og våd 
borekerne kan fortælle. Andy indfange-
de simpelthen alle der nærmede sig ar-
bejdspladsen og med ægte engagement 
og autensitet fortalte han om den helt 
friske borekerne, der lige var blevet 
trukket op af borehullet. Et af hans stå-
ende udbrud var: ” Er du klar over, at 
DU er det første menneske, der har set 
det her stykke kridt, der er 66.xxx.xx2 år 
gammelt !” Når der var en fossil i selve 
borekerne, blev den vist frem med ægte 
begejstring og stor entusiasme ! Egentlig 
kom det helt bag på Andy, at hans eller 
ret så trivielle arbejdsmandsjob kunne 
interessere andre. Nu havde han samlet 
borerør, boret dem ned, trukket op igen, 
taget kernerne ud ….. i 12 år uden at 
tænke på, at det kunne være interessant 
for andre end ham selv.  
Hele borekernen blev tegnet og fotogra-
feret oppe i vores udstilling, der i den 
periode var bemandet med virkelig høj 
kvalificeret personale. De udstationere-
de geologer spredte guldkorn på natur-
centrets gæster, så i den periode var ge-
ologiformidlingen på et væsentligt 
højere og videnskabeligt plan, end vi 
normalt kan præstere. En seminarielæ-
rer af den lidt ældre skole kom ud for et 
alvorligt troværdighedsproblem, da han 
med sin i sin tid tillærte viden doserede 
sine studerende.  Susanne, der er i gang 

med en ph.D netop i Stevns Klint, for-
søgte ellers ganske stilfærdigt at forkla-
re, at forskningen faktisk havde fundet 
ud af en hel del siden 1963, men med 
replikken: ”hvad ved sådan et ungt 
menneske om det ?” forlod læreren no-
get indigneret naturcentrets udstilling. 
Vi er her på Stevns blevet meget klogere 
på undergrunden med de allernyeste 
forsknings resultater her i lokalområdet. 
Geologi formidling er slet ikke bare stø-
vet gammelt uinteressant skærvelære, 
med de nye forskningsresultater er der 
sprængstof til rigtig mange, mange ti-
mers spændende diskussioner.  o
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Geocenter Møn
- legedrengene i aktion

Tænk at få lov! Tænk at være med til at bruge 30 millioner og flere år til at udvikle en 
helt ny udstilling om Møns Klint. Redaktionens udsendte medarbejder er gået i felten 
for at følge gruppen bag den kommende udstillingen på Geocenter Møn. 

Den usynlige historie
”Den formidling vi laver i udstillingen 
kommer aldrig op på siden af direkte 
formidling. Men på denne måde kan vi 
fortælle historien om Møns Klint til 
mange flere, af de mennesker der årligt 
besøger stedet. Vi vil ikke vise klinten i 
udstillingen – den skal man selv gå ud 
og se. Men vi vil fortælle den historie 
der ligger bag – alt det man IKKE kan 
se – den historie vil vi fortælle i udstil-
lingen.”

Målgruppen er 12 år
”Vi henvender os til både familier med 
børn, skole og forskning på centeret, 
men selve udstillingen skal ikke kræve 
særligt meget af de besøgende. Det er 
tungt stof; geologi – ting der skete for 
mange millioner år siden. Det skal vi il-
lustrere – gøre begribeligt – håndgribe-
ligt så et barn på ca. 12 år kan forstå 
det.”

”Derfor skal der være plads til de besø-
genes egne eksperimenter. Mange af ud-
stillingens elementer vil lægge op til at 
de selv afprøver og eksperimentere. F.
eks. får de mulighed for selv at skubbe 
en klint op og erodere deres egen klint.”

Klippet fra Geocenter 
Møns Klints hjemmesi-
de:  
Cand. silv. og naturvejleder Jesper 
Grube Kristiansen bliver ny leder af 
skole- og naturvejledertjenesten 
Fonden GeoCenter Møns Klint 
opslog ultimo januar jobbet 
som leder af den kommende 
skole- og naturvejledertjene-
ste. 75 søgte stillingen inden 
ansøgningsfristen udløb den 
1. marts 2006. Efter at have 
gennemført jobsamtaler med 
udvalgte kandidater har fon-
den besluttet at ansætte cand. 
silv. og naturvejleder Jesper 
Grube Kristiansen. 
Jesper Grube Kristiansen har 
tidligere bl.a. arbejdet som na-
turvejleder på NaturBornholm 
og har senest været leder af Is-
høj Naturskole. Vi glæder os til 
samarbejdet med Jesper, der 
tiltræder jobbet som leder af 
skole- og naturvejledertjene-
sten den 1. maj 2006.

Af Kari Hald 
Avnø Naturcenter

I 2001 blev der afholdt en udstillings-
konkurrence og vinderholdet hed 
EXPO Møns Klint. Jeres udsendte re-
daktrice satte en del af gruppen i stævne 
på Store Klint og besøgte tegnestuen i 
København, hvor tingene tager form. 
Her er lidt af hvad direktør Nils Natorp, 
udstillingsdesigner Gert Olsen og na-
turvejleder Katrine Gro Hansen fortalte 
mig om udstillingen og deres tanker 
bag:

Undergrunden er grundlaget
”Hvert år besøger ca. 250.000 Møns 
Klint . 70% af dem er børnefamilier. Der 
går ofte mindst 10 år før de kommer til-
bage. Centeret bliver bygget lige op ad 
klinten – på Store Klint - der hvor langt 
de fleste besøgende kører hen, når de vil 
opleve den fantastiske natur på stedet. 
De bruger typisk 3 - 4 timer i området. I 
1998 spurgte vi 500 besøgende og heraf 
var 70% interesseret eller meget interes-
seret i at besøge et naturcenter. Så alt ty-
der på, at det kommende Geocenter 
Møns Klint har kundegrundlaget i or-
den.””De første vægge er kommet op at stå”
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Som at bladre i en billedbog
”Der bliver ingen traditionelle plancher 
i udstillingen. I stedet vil der være 70 - 
80 skærme med små billedhistorier. Det 
skal være som at bladre i en billedbog; 
de kan klikke frem og tilbage på skær-
men og på den måde styre deres egen 
oplevelse af historien. Vi har valgt at in-
vestere meget tid i arbejdet med at tegne 
og bygge modeller, af de organismer der 
levede i kridthavet. Nogle af dyrene vil 
kun figurere på skærme. Andre bliver 
lavet som fuldstørrelse modeller.”

Et postulat om fortiden
”Alle organismerne tegnes ud fra fossile 
fund og den viden man har om disse på 
nuværende tidspunkt. I sidste ende er 
det et postulater at dyret så sådan ud. 
Men tegningerne bliver løbende evalue-
ret af folk der ved mere end os udstil-
lingsmagere – f.eks. naturvejleder Jørn 
Waneck der konsulent på udstillingen. 
Det er en proces, der har mange lig-
hedspunkter med videnskab.”

En totaloplevelse 
”Udstillingen vil bestå af mere end de 
modeller og skærme – der vil være et 
lyd og lys show der skal være med til at 
understrege historien. F.eks. vil samtlige 
skærme ind imellem vise et totalbillede 
og gengive et klinteskred eller jordskælv 
i lyd, lys og billeder.”

Plads til direkte formidling 
”Der er også plads til den direkte for-
midling i udstillingen. Der vil være gui-
dede ture til klinten, der vil være skole-
tjenesten og der vil være liv i 
”Workshoppen”; et område, hvor der lø-
bende kan arrangeres formidlingssean-
cer om et udvalgt emne. Workshoppen 
virker også som en reklame for skoletje-
nesten.”

Fra ide til virkelighed
”Ideudvikling er kun 10% i denne pro-
ces. Fra ide skal man videre til den prak-
tiske konstruktion og derefter til afprøv-
ning og endnu engang igennem 
konstruktion. Vi leger hele tiden, med 
de modeller vi laver. Hvad sker der 
hvis…? Vi udnytter uskyldig forbipasse-
rende – f.eks. et Grønt bud der bare skal 
aflevere en pakke – til at afprøve model-
lerne. Forstår de hvad det handler om? 
Syntes de det er sjovt? Virker den? Der-
for skal lederen af skole- og naturvejle-
dertjenesten ansættes før udstillingen er 
helt færdig. Vedkommende skal være 
med til at udvikle hvordan udstilling og 
skoletjeneste skal hænge sammen.”

Kom og se for jer selv
Selve åbningsdagen er ikke fastlagt, men 
det bliver maj 2007. Så hvis du vil være 
en af de første til at opleve Geocenter 
Møns Klint, så følg med på hjemmesi-
den.

Infoboks:
Udstillingen kommer derfor til 
at forløbe i 3 parallelle spor – 
Visdommens Sti, Vinduerne og 
Hulemalerierne. Alle 3 spor føl-
ger en tidslinie fra kridttiden 
120 millioner før vores tid og 
frem til i dag.

’Visdommens Sti’ er det centrale 
spor, der gennemgår de geologi-
ske perioder. Det er en slags 
tidsmaskine der sætter den be-
søgende i stand til at opleve hi-
storien om Danmarks og Klin-
tens tilblivelse. Den besøgende 
gennemlever 120 millioner år på 
en ’halv time’ og er vidne til de 
geologiske processer, der har 
indflydelse på landets tilblivelse. 

Det er en dramatisk oplevelse – 
de kraftfulde universelle proces-
ser, der fører til landskabers til-
blivelse og uundgåelige 
forandring og ødelæggelse le-
vendegøres.

Visdommens sti fører for hver 
epoke til et ’Vindue’ og et ’Hule-
maleri’. 

I ’Vinduerne’ kan man opleve de 
respektive geologiske periodes 
konsekvens for Danmarks og 
Klintens natur og undergrund. I 
’Hulemalerierne’ får kulturper-
sonlighederne i et samspil med 
fagfolk maksimal frihed til at 
give deres fortolkning af natur-
kræfterne.

”En kæmpe stor mosasaurus – 
så livagtig at det giver hjerte-
banken”
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Lyst til geologi? - Denne oversigt er til dig, der gerne vil læse lidt om faget og formidlingen 
 
På oversigten finder du lidt af hvert. Noget er godt, andet er knapt så godt. Noget er uundværligt, 
mens enkelte værker i handlen p.t. ikke kan anbefales. Jeg har bestræbt mig på at finde noget der 
er meget alment, hvorfor oversigten fx ikke indeholder en 250 siders tyk afhandling om de 
geologiske forhold i Uggeløse, eller de stratigrafiske forhold på Fur.  
 
Hvis du synes disse sider er uoverskuelige, så spring alting over og klik dig ind på www.geologi.dk 
og www.geografforlaget.dk. Her er meget godt som kan give dig tips og ideer til hvordan du 
kommer videre. 
 
Er du imidlertid ægte interesseret, så læs videre og især nedenstående. Jeg kan således IKKE 
ANBEFALE, at naturvejledere (eller andre, for den sags skyld) bygger deres formidling (og 
undervisning) op omkring ”Danmarks geologiske seværdigheder” – Politiken (2003) af Ib 
Marcussen og Troels V. Østergaard. Bogen præsenterer et forskningsmæssigt udokumenteret og 
særdeles kontroversielt syn på udformningen af det danske istidslandskab. Bogens konklusioner 
støttes intetsteds af landets fremmeste forskere udi den kvartærgeologiske disciplin, der til 
gengæld tager stærkt afstand fra samme. 
 
Der har siden bogens udgivelse i 2003 verseret en ganske livlig debat i geologiske kredse, der 
netop tager udgangspunkt i såvel bogens faglige indhold, som i det rent formidlingsmæssige, idet 
vi alle undres over hvordan et solidt forlag som Politiken, hvis udgivelser normalt er karakteriseret 
ved høj faglig kvalitet, har begået en udgivelse som den geologiske fagkundskab i den grad tager 
afstand fra. – Nuvel, som øvet naturvejleder, der har grundlæggende viden om Danmarks 
kvartærgeologi og kan holde tungen lige i munden, kan jeg ANBEFALE at du låner værket på 
biblioteket, læser det, og undres. For der er jo engang ikke noget der er så spændende som 
naturvidenskabeligt uenighed. Det er underholdning i klasse 1, og det kunne jo være at du allerede 
er blevet præsenteret for spørgsmål fra publikum om bogen. I så fald, er det i mine øjne praktisk at 
have læst værket, før du begiver dig ud i et svar. 
 
Jeg har derudover lyst til at fremhæve, at en ny og revideret udgave af Danmarks Natur, Bd 1. er 
på trapperne. Ind til nu har der ikke eksisteret et mere omfattende og komplet værk af Danmarks 
Geologi siden seneste udgivelse, der så dagens lys i 1969 hvorfor en revision længe har været 
påkrævet. Værket skal, allerede her inden udgivelsen varmt ANBEFALES. Hold øje med 
udgivelsen på www.gyldendal.dk – det skulle ske i dette forår. 
 

 
Tove Stockmarr

Fakta om anmeldelserne 

  ok, men bedre findes 

  godt, pengene værd 

  rigtigt godt, kan bruges som opslagsværk, som lærebog eller som  
inspiration til formidlingsaktivitet 

 Anmelderens kommentar med risiko for en vis subjektivitet. 
 
UØVET: Anbefales til dig der vil i gang med at lære noget om faget. Bemærk at jeg her har anbefalet en 
række bøger der ifølge forfatterne henvender sig til børn. Jeg vurderer, at mange af disse bøger er 
skrevet på så højt niveau, at de uden tøven kan læses af voksne. 
 
ØVET: Anbefales til dig der ved noget om faget. NB: Fordi en henvisning er angivet i kategorien ”uøvet” 
betyder det ikke nødvendigvis, at værket ikke med fordel kan læses af den øvede. Et godt eksempel på 
dette er: Waneck, J. (2005): Danske fossiler, 2. udg. – Gyldendal, 129p. 

Lyst til geologi? 
Denne oversigt er til dig, der gerne vil læse lidt om faget og formidlingen 

Hvis du synes disse sider er uoverskuelige, så spring alting over og klik dig ind på www.geologi.dk 
og www.geografforlaget.dk. Her er meget godt som kan give dig tips og ideer til hvordan du kom-
mer videre. 

Er du imidlertid ægte interesseret, så læs videre og især nedenstående. Jeg kan således IKKE ANBE-
FALE, at naturvejledere (eller andre, for den sags skyld) bygger deres formidling (og undervisning) op 
omkring ”Danmarks geologiske seværdigheder” – Politiken (2003) af Ib Marcussen og Troels V. 
Østergaard. Bogen præsenterer et forskningsmæssigt udokumenteret og særdeles kontroversielt syn 
på udformningen af det danske istidslandskab. Bogens konklusioner støttes intetsteds af landets frem-
meste forskere udi den vartærgeologiske disciplin, der til gengæld tager stærkt afstand fra samme. 

Jeg har derudover lyst til at fremhæve, at en ny og revideret udgave af Danmarks Natur, Bd 1. er på 
trapperne. Ind til nu har der ikke eksisteret et mere omfattende og komplet værk af Danmarks Geolo-
gi siden seneste udgivelse, der så dagens lys i 1969 hvorfor en revision længe har været påkrævet. Vær-
ket skal, allerede her inden udgivelsen varmt ANBEFALES. Hold øje med udgivelsen på gyldendal.dk.
 

Af Tove Stockmarr
(lettere forkortet af red.)

UØVET 

Websider 
www.geologi.dk -portal, hvor der er samlet utallige links til diverse institutioner, museer, be-

søgscentre, m.m. der formidler viden om geologi. 
Udmærket oversigtsside. Fin indgang til ”hvordan kommer jeg i gang med at formidle geologi” 

www.naturnet.dk -søg under ”Geologiske steder” 
I al beskedenhed er siderne et fund for dén der skal holde en søndagsnaturvejledning i lokal-

området. Måske er du en af de heldige, hvis arbejdsområde er intet mindre end et geologisk interesse-
område og dermed beskrevet på Naturnet. Der ligger knapt 100 beskrivelser af geologiske steder på 
sitet. NB: Siderne er p.t. under revision såvel fagligt som led i en generel omstrukturering af Naturnet. 

Tidsskrifter 
Natur og Museum udgives af Naturhistorisk Museum i Århus. Tidsskriftet behøver næppe 

præsentation. Skal blot fremhæve, at der er begået flere numre om geologi. Et års abonnement (4 
hæfter) koster ca. 200 kr. Hæfterne kan også købes i løssalg. 
Her er nogle af de gode: 

Lyst til geologi? - Denne oversigt er til dig, der gerne vil læse lidt om faget og formidlingen 
 
På oversigten finder du lidt af hvert. Noget er godt, andet er knapt så godt. Noget er uundværligt, 
mens enkelte værker i handlen p.t. ikke kan anbefales. Jeg har bestræbt mig på at finde noget der 
er meget alment, hvorfor oversigten fx ikke indeholder en 250 siders tyk afhandling om de 
geologiske forhold i Uggeløse, eller de stratigrafiske forhold på Fur.  
 
Hvis du synes disse sider er uoverskuelige, så spring alting over og klik dig ind på www.geologi.dk 
og www.geografforlaget.dk. Her er meget godt som kan give dig tips og ideer til hvordan du 
kommer videre. 
 
Er du imidlertid ægte interesseret, så læs videre og især nedenstående. Jeg kan således IKKE 
ANBEFALE, at naturvejledere (eller andre, for den sags skyld) bygger deres formidling (og 
undervisning) op omkring ”Danmarks geologiske seværdigheder” – Politiken (2003) af Ib 
Marcussen og Troels V. Østergaard. Bogen præsenterer et forskningsmæssigt udokumenteret og 
særdeles kontroversielt syn på udformningen af det danske istidslandskab. Bogens konklusioner 
støttes intetsteds af landets fremmeste forskere udi den kvartærgeologiske disciplin, der til 
gengæld tager stærkt afstand fra samme. 
 
Der har siden bogens udgivelse i 2003 verseret en ganske livlig debat i geologiske kredse, der 
netop tager udgangspunkt i såvel bogens faglige indhold, som i det rent formidlingsmæssige, idet 
vi alle undres over hvordan et solidt forlag som Politiken, hvis udgivelser normalt er karakteriseret 
ved høj faglig kvalitet, har begået en udgivelse som den geologiske fagkundskab i den grad tager 
afstand fra. – Nuvel, som øvet naturvejleder, der har grundlæggende viden om Danmarks 
kvartærgeologi og kan holde tungen lige i munden, kan jeg ANBEFALE at du låner værket på 
biblioteket, læser det, og undres. For der er jo engang ikke noget der er så spændende som 
naturvidenskabeligt uenighed. Det er underholdning i klasse 1, og det kunne jo være at du allerede 
er blevet præsenteret for spørgsmål fra publikum om bogen. I så fald, er det i mine øjne praktisk at 
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række bøger der ifølge forfatterne henvender sig til børn. Jeg vurderer, at mange af disse bøger er 
skrevet på så højt niveau, at de uden tøven kan læses af voksne. 
 
ØVET: Anbefales til dig der ved noget om faget. NB: Fordi en henvisning er angivet i kategorien ”uøvet” 
betyder det ikke nødvendigvis, at værket ikke med fordel kan læses af den øvede. Et godt eksempel på 
dette er: Waneck, J. (2005): Danske fossiler, 2. udg. – Gyldendal, 129p. 

Lyst til geologi? - Denne oversigt er til dig, der gerne vil læse lidt om faget og formidlingen 
 
På oversigten finder du lidt af hvert. Noget er godt, andet er knapt så godt. Noget er uundværligt, 
mens enkelte værker i handlen p.t. ikke kan anbefales. Jeg har bestræbt mig på at finde noget der 
er meget alment, hvorfor oversigten fx ikke indeholder en 250 siders tyk afhandling om de 
geologiske forhold i Uggeløse, eller de stratigrafiske forhold på Fur.  
 
Hvis du synes disse sider er uoverskuelige, så spring alting over og klik dig ind på www.geologi.dk 
og www.geografforlaget.dk. Her er meget godt som kan give dig tips og ideer til hvordan du 
kommer videre. 
 
Er du imidlertid ægte interesseret, så læs videre og især nedenstående. Jeg kan således IKKE 
ANBEFALE, at naturvejledere (eller andre, for den sags skyld) bygger deres formidling (og 
undervisning) op omkring ”Danmarks geologiske seværdigheder” – Politiken (2003) af Ib 
Marcussen og Troels V. Østergaard. Bogen præsenterer et forskningsmæssigt udokumenteret og 
særdeles kontroversielt syn på udformningen af det danske istidslandskab. Bogens konklusioner 
støttes intetsteds af landets fremmeste forskere udi den kvartærgeologiske disciplin, der til 
gengæld tager stærkt afstand fra samme. 
 
Der har siden bogens udgivelse i 2003 verseret en ganske livlig debat i geologiske kredse, der 
netop tager udgangspunkt i såvel bogens faglige indhold, som i det rent formidlingsmæssige, idet 
vi alle undres over hvordan et solidt forlag som Politiken, hvis udgivelser normalt er karakteriseret 
ved høj faglig kvalitet, har begået en udgivelse som den geologiske fagkundskab i den grad tager 
afstand fra. – Nuvel, som øvet naturvejleder, der har grundlæggende viden om Danmarks 
kvartærgeologi og kan holde tungen lige i munden, kan jeg ANBEFALE at du låner værket på 
biblioteket, læser det, og undres. For der er jo engang ikke noget der er så spændende som 
naturvidenskabeligt uenighed. Det er underholdning i klasse 1, og det kunne jo være at du allerede 
er blevet præsenteret for spørgsmål fra publikum om bogen. I så fald, er det i mine øjne praktisk at 
have læst værket, før du begiver dig ud i et svar. 
 
Jeg har derudover lyst til at fremhæve, at en ny og revideret udgave af Danmarks Natur, Bd 1. er 
på trapperne. Ind til nu har der ikke eksisteret et mere omfattende og komplet værk af Danmarks 
Geologi siden seneste udgivelse, der så dagens lys i 1969 hvorfor en revision længe har været 
påkrævet. Værket skal, allerede her inden udgivelsen varmt ANBEFALES. Hold øje med 
udgivelsen på www.gyldendal.dk – det skulle ske i dette forår. 
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Lyst til geologi? - Denne oversigt er til dig, der gerne vil læse lidt om faget og formidlingen 
 
På oversigten finder du lidt af hvert. Noget er godt, andet er knapt så godt. Noget er uundværligt, 
mens enkelte værker i handlen p.t. ikke kan anbefales. Jeg har bestræbt mig på at finde noget der 
er meget alment, hvorfor oversigten fx ikke indeholder en 250 siders tyk afhandling om de 
geologiske forhold i Uggeløse, eller de stratigrafiske forhold på Fur.  
 
Hvis du synes disse sider er uoverskuelige, så spring alting over og klik dig ind på www.geologi.dk 
og www.geografforlaget.dk. Her er meget godt som kan give dig tips og ideer til hvordan du 
kommer videre. 
 
Er du imidlertid ægte interesseret, så læs videre og især nedenstående. Jeg kan således IKKE 
ANBEFALE, at naturvejledere (eller andre, for den sags skyld) bygger deres formidling (og 
undervisning) op omkring ”Danmarks geologiske seværdigheder” – Politiken (2003) af Ib 
Marcussen og Troels V. Østergaard. Bogen præsenterer et forskningsmæssigt udokumenteret og 
særdeles kontroversielt syn på udformningen af det danske istidslandskab. Bogens konklusioner 
støttes intetsteds af landets fremmeste forskere udi den kvartærgeologiske disciplin, der til 
gengæld tager stærkt afstand fra samme. 
 
Der har siden bogens udgivelse i 2003 verseret en ganske livlig debat i geologiske kredse, der 
netop tager udgangspunkt i såvel bogens faglige indhold, som i det rent formidlingsmæssige, idet 
vi alle undres over hvordan et solidt forlag som Politiken, hvis udgivelser normalt er karakteriseret 
ved høj faglig kvalitet, har begået en udgivelse som den geologiske fagkundskab i den grad tager 
afstand fra. – Nuvel, som øvet naturvejleder, der har grundlæggende viden om Danmarks 
kvartærgeologi og kan holde tungen lige i munden, kan jeg ANBEFALE at du låner værket på 
biblioteket, læser det, og undres. For der er jo engang ikke noget der er så spændende som 
naturvidenskabeligt uenighed. Det er underholdning i klasse 1, og det kunne jo være at du allerede 
er blevet præsenteret for spørgsmål fra publikum om bogen. I så fald, er det i mine øjne praktisk at 
have læst værket, før du begiver dig ud i et svar. 
 
Jeg har derudover lyst til at fremhæve, at en ny og revideret udgave af Danmarks Natur, Bd 1. er 
på trapperne. Ind til nu har der ikke eksisteret et mere omfattende og komplet værk af Danmarks 
Geologi siden seneste udgivelse, der så dagens lys i 1969 hvorfor en revision længe har været 
påkrævet. Værket skal, allerede her inden udgivelsen varmt ANBEFALES. Hold øje med 
udgivelsen på www.gyldendal.dk – det skulle ske i dette forår. 
 

 
Tove Stockmarr

Fakta om anmeldelserne 

  ok, men bedre findes 

  godt, pengene værd 

  rigtigt godt, kan bruges som opslagsværk, som lærebog eller som  
inspiration til formidlingsaktivitet 

 Anmelderens kommentar med risiko for en vis subjektivitet. 
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støttes intetsteds af landets fremmeste forskere udi den kvartærgeologiske disciplin, der til 
gengæld tager stærkt afstand fra samme. 
 
Der har siden bogens udgivelse i 2003 verseret en ganske livlig debat i geologiske kredse, der 
netop tager udgangspunkt i såvel bogens faglige indhold, som i det rent formidlingsmæssige, idet 
vi alle undres over hvordan et solidt forlag som Politiken, hvis udgivelser normalt er karakteriseret 
ved høj faglig kvalitet, har begået en udgivelse som den geologiske fagkundskab i den grad tager 
afstand fra. – Nuvel, som øvet naturvejleder, der har grundlæggende viden om Danmarks 
kvartærgeologi og kan holde tungen lige i munden, kan jeg ANBEFALE at du låner værket på 
biblioteket, læser det, og undres. For der er jo engang ikke noget der er så spændende som 
naturvidenskabeligt uenighed. Det er underholdning i klasse 1, og det kunne jo være at du allerede 
er blevet præsenteret for spørgsmål fra publikum om bogen. I så fald, er det i mine øjne praktisk at 
have læst værket, før du begiver dig ud i et svar. 
 
Jeg har derudover lyst til at fremhæve, at en ny og revideret udgave af Danmarks Natur, Bd 1. er 
på trapperne. Ind til nu har der ikke eksisteret et mere omfattende og komplet værk af Danmarks 
Geologi siden seneste udgivelse, der så dagens lys i 1969 hvorfor en revision længe har været 
påkrævet. Værket skal, allerede her inden udgivelsen varmt ANBEFALES. Hold øje med 
udgivelsen på www.gyldendal.dk – det skulle ske i dette forår. 
 

 
Tove Stockmarr

Fakta om anmeldelserne 

  ok, men bedre findes 

  godt, pengene værd 

  rigtigt godt, kan bruges som opslagsværk, som lærebog eller som  
inspiration til formidlingsaktivitet 

 Anmelderens kommentar med risiko for en vis subjektivitet. 
 
UØVET: Anbefales til dig der vil i gang med at lære noget om faget. Bemærk at jeg her har anbefalet en 
række bøger der ifølge forfatterne henvender sig til børn. Jeg vurderer, at mange af disse bøger er 
skrevet på så højt niveau, at de uden tøven kan læses af voksne. 
 
ØVET: Anbefales til dig der ved noget om faget. NB: Fordi en henvisning er angivet i kategorien ”uøvet” 
betyder det ikke nødvendigvis, at værket ikke med fordel kan læses af den øvede. Et godt eksempel på 
dette er: Waneck, J. (2005): Danske fossiler, 2. udg. – Gyldendal, 129p. 
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www.aaa.dk/aaa/nm-geologiske-interesseomraader.dk -beskrivelse af Århus Amts geologiske 
og landskabelige interesseområder og værdier. Dækker naturligvis landskabelige perler som Samsø, 
Himmelbjerget, Mols Bjerge osv. 
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Mest for geologer, men kan alligevel læses af dén der har indsigt i faget. 
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øer og Bornholm. Værket om Sjælland mangler, men skulle være på trapperne. 
De enkelte bind er af meget varierende kvalitet og niveau. Geologisk Set – Det mellemste Jyl-

land er det sværest tilgængelige (og noget forældet. Erstat det med www.aaa.dk/aaa/nmgeologiske-in-
teresseomraader.dk ). Trods ønsket om at fremstå ”alment tilgængeligt” tilhører serien absolut katego-
rien ”Øvet”. 

Serien GEOTOPER – Geografi for de ældste klasser. – Geografforlaget 
Vi taler her om en lærebog. Nyeste udgave fra 2005 (67p). Intet mindre end knaldgod. 

Sanden, E. et al., (2005): Alverdens geografi – Geografforlaget, 292p 
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(sand, grus, ler, kalk, olie, gas osv). I kommission hos GO-Forlaget. 

Lyst til geologi? - Denne oversigt er til dig, der gerne vil læse lidt om faget og formidlingen 
 
På oversigten finder du lidt af hvert. Noget er godt, andet er knapt så godt. Noget er uundværligt, 
mens enkelte værker i handlen p.t. ikke kan anbefales. Jeg har bestræbt mig på at finde noget der 
er meget alment, hvorfor oversigten fx ikke indeholder en 250 siders tyk afhandling om de 
geologiske forhold i Uggeløse, eller de stratigrafiske forhold på Fur.  
 
Hvis du synes disse sider er uoverskuelige, så spring alting over og klik dig ind på www.geologi.dk 
og www.geografforlaget.dk. Her er meget godt som kan give dig tips og ideer til hvordan du 
kommer videre. 
 
Er du imidlertid ægte interesseret, så læs videre og især nedenstående. Jeg kan således IKKE 
ANBEFALE, at naturvejledere (eller andre, for den sags skyld) bygger deres formidling (og 
undervisning) op omkring ”Danmarks geologiske seværdigheder” – Politiken (2003) af Ib 
Marcussen og Troels V. Østergaard. Bogen præsenterer et forskningsmæssigt udokumenteret og 
særdeles kontroversielt syn på udformningen af det danske istidslandskab. Bogens konklusioner 
støttes intetsteds af landets fremmeste forskere udi den kvartærgeologiske disciplin, der til 
gengæld tager stærkt afstand fra samme. 
 
Der har siden bogens udgivelse i 2003 verseret en ganske livlig debat i geologiske kredse, der 
netop tager udgangspunkt i såvel bogens faglige indhold, som i det rent formidlingsmæssige, idet 
vi alle undres over hvordan et solidt forlag som Politiken, hvis udgivelser normalt er karakteriseret 
ved høj faglig kvalitet, har begået en udgivelse som den geologiske fagkundskab i den grad tager 
afstand fra. – Nuvel, som øvet naturvejleder, der har grundlæggende viden om Danmarks 
kvartærgeologi og kan holde tungen lige i munden, kan jeg ANBEFALE at du låner værket på 
biblioteket, læser det, og undres. For der er jo engang ikke noget der er så spændende som 
naturvidenskabeligt uenighed. Det er underholdning i klasse 1, og det kunne jo være at du allerede 
er blevet præsenteret for spørgsmål fra publikum om bogen. I så fald, er det i mine øjne praktisk at 
have læst værket, før du begiver dig ud i et svar. 
 
Jeg har derudover lyst til at fremhæve, at en ny og revideret udgave af Danmarks Natur, Bd 1. er 
på trapperne. Ind til nu har der ikke eksisteret et mere omfattende og komplet værk af Danmarks 
Geologi siden seneste udgivelse, der så dagens lys i 1969 hvorfor en revision længe har været 
påkrævet. Værket skal, allerede her inden udgivelsen varmt ANBEFALES. Hold øje med 
udgivelsen på www.gyldendal.dk – det skulle ske i dette forår. 
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  ok, men bedre findes 

  godt, pengene værd 

  rigtigt godt, kan bruges som opslagsværk, som lærebog eller som  
inspiration til formidlingsaktivitet 

 Anmelderens kommentar med risiko for en vis subjektivitet. 
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række bøger der ifølge forfatterne henvender sig til børn. Jeg vurderer, at mange af disse bøger er 
skrevet på så højt niveau, at de uden tøven kan læses af voksne. 
 
ØVET: Anbefales til dig der ved noget om faget. NB: Fordi en henvisning er angivet i kategorien ”uøvet” 
betyder det ikke nødvendigvis, at værket ikke med fordel kan læses af den øvede. Et godt eksempel på 
dette er: Waneck, J. (2005): Danske fossiler, 2. udg. – Gyldendal, 129p. 
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Tentsites
for walkers, cyclists, 
riders and boaters  
– no cars.

ISBN 87-89835-56-5 

Lagerplätze 
für Wanderer, Radfahrer, 
Reiter und Segler  
– keine Autos. 

Pris: 98 kr. 

Overnatning i det fri 2006-2007
er en guide til over 800 teltpladser i Danmark for 
cyklister, vandrere, ridende og sejlende. Pladserne  
er ikke åbne for bilister og andre motoriserede.
Bogen indeholder også praktiske råd til teltferien.  
Overnatningsprisen er højst 20 kr.
Bogen er udgivet af  Friluftsrådets ERFA-gruppe.
Se opdatering på www.teltpladser.dk
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Snup en overnatning  
i det fri 

Rislende bække, fuglesang og direkte adgang til 
et bad i morgenduggen.  
Med bogen ”Overnatning i det fri 2006-07” kan 
du finde frem til netop den teltplads i det fri, 
som du drømmer om. 

Oplev naturen på nærmeste hold på en af 
landets mere end 800 primitive overnat-
ningssteder landet over. Har du bogen 
”Overnatning i det fri 2006-07” i hånden, 
kan du let finde frem til de gode pladser i 
skoven, ved vandet eller bag ligusterhæk-
ken. 

Biler ingen adgang 
Det koster maksimalt 20 kr. pr. person at 
overnatte på en teltplads fra ”Overnatning i 
det fri 2006-07”. På de fleste pladser er der 
bålplads og adgang til bad og toilet i nær-
heden. På nogle af pladserne er der opstillet 
såkaldte shelters, så man kan ligge i tørvejr, 
selvom man ikke har teltet med sig. 

Man kan vandre eller cykle til alle pladser-
ne, og på mere end halvdelen af pladserne 
er der også mulighed for at komme til hest. 
Hver fjerde plads er tilgængelig fra vandsi-
den. Biler derimod har ingen adgang. 

Digitalisering af pladserne 
Som en ny service til gæster, der ønsker at 
besøge en af de primitive teltpladser, kan 
man nu også finde en oversigt over pladser-
ne og detaljerede kort på Skov og Natursty-
relsens digitale friluftskort. Kig forbi www.
friluftskortet.dk og få inspiration til som-
merferiens største naturoplevelse.  

Yderligere oplysninger 
”Overnatning i det fri 2006-07” koster 98 
kr. og kan bl.a. købes hos boghandlere, på 
turistbureauer, i Dansk Cyklist Forbunds 
butik og hos Dansk Vandrelaug. Mere in-
formation kan findes på www.teltpladser.
dk. 

”Overnatning i det fri 2006-07” er udgivet af Friluftsrådets ERFA-
gruppe for primitive overnatningspladser. I gruppen sidder: Fri-
luftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, Amterne i Danmark, De Frie 
Fugle, Dansk Cyklist Forbund, Børne- og Ungdomsorganisatio-
nernes Samråd, Dansk Vandrelaug, Campingrådet, Dansk For-
ening for Rosport og Dansk Islandshesteforening.
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Live TV  
- en særlig udfordring

Friluftsrådet blev i det tidlige forår kon-
taktet af TV2’s nyhedsredaktion. TV2 
ønskede at sende naturvejledning live 
og direkte til 100.000 - 200.000 seerer 
lørdage og søndage. Hvad sker der i na-
turen netop nu og hvad kan man lave af 
aktiviteter med familien? - lød opga-
ven... 
Ideen er at inspirere familien Danmark 
til et anderledes besøg i naturen - uanset 
årstid og vejr. Vi tre naturvejledere har 
siden marts på skift givet gode ideer til, 
hvad man kan lave i naturen. Af indslag 
kan bl.a. nævnes: Aftapning af birkesaft, 
krabbefangst, krea med lysesiv, lav din 
egen naturlegeplads, moutainbike i sko-
ven og andre almindelige naturvejleder-
aktiviteter.

Undervejs i udsendelsen bliver der hen-
vist til TV2s hjemmeside hvor man kan 
hente flere oplysninger om dagens 
emne. Det har været vores opgave at 
fremskaffe relevant materiale til hjem-
mesiden, f.eks. links til gode hjemmesi-
der, skrive korte tekster om dagens 
emne og fremskaffe gode fotos. Hjem-
mesiden bliver flittigt besøgt og forhå-
bentlig har det givet mange gode hits på 
flere af jeres hjemmesider vi har linket 
til. Se i øvrigt udsendelserne inde på 
TV2 - skriv Dagens naturtips i søgefel-
tet. Som noget nyt kom dagens na-
turtips også på tekst-tv i slutningen af 
maj.

Samarbejdet med TV2 og os tre indbyr-
des har været utrolig spændende og læ-
rerigt. Inden projektet blev skudt i gang 
var vi alle til ”prøvefilmning” i Haresko-
ven, hvor vi fik professionel vejledning i 
hvordan man server en god historie di-
rekte på tv på mindre end 1½ minut.

Jacob Jensen, Friluftsrådet
Eva Skytte, Dansk Skovforening og 
Allan Gudio Nielsen, DOF/Fugleværnsfonden
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Ny folder om natur og 
dyrevenlig 
havkajakroning
Inden for de sidste 10-15 år har mange 
opdaget, at havkajakroning langs de 
danske kyster er en spændende og ople-
velsesfyldt aktivitet, og mange naturvej-
ledere er da også begyndt at anvende 
havkajakker i naturformidling. 
En af de helt stor glæder når man ror 
havkajak, er at se og opleve fuglelivet 
samt at se sæler og marsvin. Når det at 
se og opleve dyrelivet er en vigtig del af 
naturoplevelsen for havkajakroere, så er 
det vigtigt, at man tager hensyn til fug-
lene og dyrene. 

Vi tror, at hvis man kommer til at for-
styrre ynglende fugle og sæler, så skyl-
des det manglende viden om, hvordan 
man bør forholde sig over for dyrelivet 
langs vores kyster.

Derfor har vi skrevet en folder henvendt 
til havkajakroere for at informere om, 
hvordan man kan ro uden at forstyrre 
naturen. Ligesom man selvfølgelig skal 
passe på naturen, så skal man også passe 
på sig selv, så derfor er der på bagsiden 
af folderen lavet et sikkerhedsskema, 
hvor man hurtigt kan aflæse hvor stor 
risiko, man udsætter sig selv for.

Folderen er støttet med tips- og lotto-
midler til friluftslivet og kan tilsendes 
ved henvendelse til Friluftsrådet. 

Folderen kan også downloades på 
Fugleværnsfondens hjemmeside: 
www.fuglevaernsfonden.dk/

Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne 
Allan Gudio Nielsen, DOF/Fugleværnsfonden
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En fribillet til naturen?

Et nyhedsbrev til den interesserede  
naturbruger – hvor alle kan være med!

Som naturvejledere ved I det bedre end 
nogen – naturoplevelser bliver mere og 
mere efterspurgte. Der møder flere og 
flere op til jeres ture, og I er også gode 
til at imødekomme efterspørgslen. I 
2005 optalte vi 2.444 inddaterede ture i 
Naturnet. Indtil nu er der ikke mindre 
end 3.645 ture i 2006 – og det er for-
mentlig ikke alle, der har indtastet efter-
årets ture endnu, så det vil være vokset 
endnu mere, når vi optæller det endelige 
antal ture ved årsskiftet.

Den øgede interesse kan også ses når 
der åbnes for bestilling af billetter til f.
eks. sort sol, bæversafari eller andre ar-
rangementer med stor mediebevågen-
hed – her er der kun pladser til dem, der 
kommer først. 

Den fornemmelse, vi går rundt med, 
understøttes f.eks. af at

- der sidste år var omkring 700.000 for-
skellige danskere inde at kigge på www.
skovognatur.dk, og statistikken viser, at 
mere end 80 procent af vores besøgende 
kommer på siden af private grunde – de 
allerfleste med fritidsaktiviteter som 
målet.

- naturbrevkassen på hjemmesiden op-
lever et øget pres. Den modtager i gen-
nemsnit 5 spørgsmål hver af ugens 7 
dage året rundt, og her i forårs-højsæso-
nen kom der 20 spørgsmål om dagen. 
Sidste år havde vi 10 spørgsmål om da-
gen på samme tid. 

- Skov og Land på KVL (det tidligere 
Forskningscenter for Skov og Landskab) 
i 20-årsperioden 1975-1995 noterede en 
15 pct. stigning i brugen af naturen.

- stort set samtlige nye skov- og natur-
områder straks bliver taget i brug af lo-
kalbefolkningen. F.eks. kommer der i 
dag 125.000 gæster om året i Haderslev 
Dyrehave, der først blev indviet i 1995.

- ejendomspriserne stiger betragteligt, 
når der sættes gang i arbejdet med at 
etablere f.eks. en ny skov eller en ny sø i 
nabolaget.

- hvor det tidligere var sjældent, der var 
artikler om naturoplevelser i de store, 
landsdækkende aviser, har flere af dem 
nu hele fritidstillæg, ofte om naturen.

- det i 2003 blev vurderet at vi danskere 
besøger naturen 110 mio. gange om 
året.

- der er sat gang i arbejdet om hvorvidt 
vi skal have nationalparker i Danmark.

- Skov- og Naturstyrelsen nye nyheds-
brev – Naturbilletten – allerede efter 
kun en måned ”på gaden” nærmer sig 
de første 2.000 abonnenter.

Og netop Naturbilletten er et af Skov- 
og Naturstyrelsen svar på den øgede na-
turinteresse. 

Af Flemming Caspersen
Skov- og Naturstyrelsen

Nye tilbud på skovognatur.dk: 
Guide til 55 danske naturområder, 
”Danmark set fra vandet” og 
dyresafarier i den danske natur. 
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Naturbilletten (”din fribillet til naturop-
levelser i Danmark”) er nyhedsbrevet, 
hvor ingen historie er for lille – så længe 
den handler om en naturoplevelse. Ny-
hedsbrevet skal give inspiration til 
abonnenterne om at tage ud i naturen. 
Så en historie om en ny fiskebro eller en 
lille naturudstilling på det lokale muse-
um er lige så vigtig som en historie om 
en landsdækkende ting som f.eks. Sko-
vens Dag. Vi vil gerne illustrere variatio-
nen i de mange muligheder, der er i na-
turen. Både de store og de små. Ikke 
sjældent er det jo også de ”små” oplevel-
ser, der i virkeligheden er de største.

Målet med nyhedsbrevet er ikke at brin-
ge revolutionerende historier, der giver 
omtale i nyhedsmedierne, men at give 
abonnenterne en orientering om, hvad 
der aktuelt er at opleve i naturen.

Hvert nummer har et aktuelt tema om 
en større begivenhed eller oplevelse i 
naturen med landsdækkende interesse. 
Temaet består af nyhedsbrevets hoved-
artikel, samt en række underhistorier el-
ler links om samme emne, og meget 
gerne et link til relevante guidede ture 
på naturnet. 

Herefter kommer Naturbillettens største 
sektion ”aktuelt”, hvor vi bringer store 
og små nyheder om nye naturoplevelser. 
Vi fremhæver tre af de mest interessan-
te, og præsenterer resten i en regionalt 
opdelt liste. Her er det, man kan finde 
nyheden om at der er kommet en ny fa-
cilitet i den lokale skov, at der er åbnet 
en ny udstilling eller en helt tredie, 
spændende naturoplevelse.

Til sidst har vi ”har du set?”, som er kor-
te historier om dyr eller planter, der er 
speciel grund til at holde øje med i na-
turen netop nu.

Alle er velkomne til at komme med bi-
drag til Naturbilletten. Enten i form af 
artikler eller blot i form af en mail med 
et tip om at kigge nærmere på et eller 
andet. Og det er bestemt ikke kun nyhe-
der om Skov- og Naturstyrelsens egne 
arealer og arrangementer, vi vil omtale. 

En ny kommunal sti, et nyt DOF fugle-
tårn eller en ny trampesti på landmand 
Hansens marker – vi tager med glæde 
det hele med. Også gerne på de frem-
trædende pladser. Det er naturoplevel-
sen og ikke afsenderen, der er i cen-
trum.

Heldigvis har vi allerede fået mange in-
put, både interne og eksterne. Vi håber, 
interessen fortsætter, og I bliver ved 
med at sende os nyheder om nye fri-
luftsfaciliteter, udstillinger, ture samt 
små historier om ”månedens dyr eller 
plante”. Dog har vi en enkelt begræns-
ning – vi kan ikke medtage alle guidede 
ture. Der er flere hundrede hver måned 
på Naturnet, så det vil være umuligt. Og 
Naturnet skal også fortsat være stedet 
hvor man finder turene.

Men vi linker tit til Naturnet og frem-
hæver, hvis der f.eks. er mange af en be-
stemt type tur i en måned. Og har du 
selv en række tema-ture, eller ved du at 
der i en periode er en speciel type ture 
enten i lokalområdet eller over hele lan-
det, så send os et par ord.

Naturbilletten kan ses på 
www.skovognatur.dk/ud/ 

Vil du være med? 

Vi mener det, når vi siger, at ingen 
historie er for lille til naturbilletten. 
En ny folder, en ny udsigtsbænk, en 
ny sti osv. – det er alt sammen lige 
historier for nyhedsbrevet. Send en 
mail til naturnet@sns.dk, hvis du 
har noget, du mener, vi kan bruge 
(store historier er også velkomne).

Naturbilletten kan fås i en html-udgave med bil-
leder og øvrig design samt i en ren tekst-version.

Indikator på den øgede naturinteresse: 
Efterhånden tænker flere på stære end på musik, 
når der tales om ”sort sol” (foto: Iver Gram)



34
NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 2  •  2006 

Lidt nord for badebyen Øster Hurup og 30 
km sydøst for Aalborg ligger Lille Vildmose, 
et af Danmarks mest unikke og uforstyrrede 
naturområder, som blandt andet er hjemsted 
for Nordeuropas største højmose. Området 
er på grund af dets unikke natur udpeget 
som en af kandidaterne til Danmarks første 
nationalpark.

Lille Vildmose byder således på et rigt, sær-
præget plante og dyreliv, og hensynet til na-
turen vægtes højt. Derfor er der begrænset 
adgang for offentligheden til flere områder, 
men det er muligt at komme ind i områder-
ne på guidede ture. En alternativ måde at 
opleve de lukkede områder på, er at besøge 
de fire observationstårne, som er blandt de i 
alt 20 såkaldte Stjernepunkter – alle steder, 
som er offentligt tilgængelige og kan ses i 
stjernepunktsfolderen, der bl.a. fås på Lille 
Vildmosecentret. Det nyåbnede center midt 
i mosen styrker formidlingen af områdets 
unikke natur og kulturhistorie via spænden-
de interaktive udstillinger og kameraer, den 
flotte biograf og det lille eksperimentarium 
bagerst i centret. Endelig kan Lille Vildmose 
også opleves fra rovfugleperspektiv i centrets 
ørnesimulator, hvor man kan opleve en 4 
minutters flyvetur over mosen med vind i 
håret og hydrauliske bevægelser. Se mere på 
www.lillevildmosecentret.dk

Naturvejleder Thorkild Lund går på pension
Naturvejleder ved Lille Vildmosecentret, 
Thorkild Lund, der i mange år har drevet na-
turskolen i Sejlflod Kommune og arrangeret 

offentlige ture og besøg for foreninger og an-
dre grupper, trækker sig nu tilbage.  Thor-
kild Lund er oprindeligt uddannet lærer og 
har gennemgået Skov- og Naturstyrel-
sens naturvejlederuddannelse med ret til at 
bære ”uglen”, branchens logo. Thorkild har 
været ansat 40 år ved Sejlflod Kommune, de 
første 30 år som lærer og de sidste 10 år som 
naturvejleder. Som nyuddannet fungerede 
han endvidere som skoleleder på Grønland i 
to år.  
I sin fritiden bruger Thorkild Lund også en 
stor del af tiden i naturen - således er han 
gammel spejderfører og har været aktiv i 
Danmarks Naturfredningsforening, samt i 
Dansk Ornitologisk Forening.
Thorkild Lund siger selv om sin metier og 
sine interesser: - En naturvejleder forventes 
at kunne svare på alt! ... hvad han naturligvis 
ikke kan. Mine stærke sider er planter og dyr 
i almindelighed og fugle i særdeleshed. Jeg 
har også fået et indgående kendskab til om-
rådets kulturhistorie, idet jeg har boet på eg-
nen i mere end en menneskealder.  
Thorkild er meget vellidt både professionelt 
og som privatperson på sin ”nye” hjemegn, 
og han tildelte i 2000 Sejlflod Kommunes og 
Sejlflod Erhvervsråd og Udviklingsråds Initi-
ativpris, Buchwald-prisen. Med Thorkild 
Lunds pension er naturvejledningen i Øst-
himmerland - og i Danmark - blevet en stor 
kapacitet fattigere, men man kan håbe, at 
nye, friske kræfter formår at følge i Thorkild 
Lunds kompetente og populære fodspor.  
Rygterne vil dog vide, at Thorkild også frem-
over kan træffes på Lille Vildmosecentret fra 
tid til anden.  o

Lille Vildmosecentret formidler Danmarks 
største fredede naturområde
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Naturvejleder søges til Lille VildmoseNaturvejleder søges til Lille Vildmose

Natur- og kulturhistorisk oplevelsescenter

Hele opslaget kan ses på www.lillevildmosecentret.dk

Det nyåbnede Lille Vildmosecenter søger en 
naturvejleder/formidler med smag for vild natur. 

Du vil komme til at indgå i vores team af dygtige medarbejdere Du vil komme til at indgå i vores team af dygtige medarbejdere 
og frivillige, som sætter en ære i at formidle den unikke Vildmose. og frivillige, som sætter en ære i at formidle den unikke Vildmose. 
Vi forventer, at du er i besiddelse af høje faglige kvalifikationer 
erhvervet gennem uddannelse eller erfaringer i tidligere beskæftigelse,erhvervet gennem uddannelse eller erfaringer i tidligere beskæftigelse,
gerne indenfor biologi. Hertil kommer at det kræves, at du har 
pædagogisk indsigt og erfaring med formidling til børn. 

Har du ikke allerede naturvejlederuddannelsen, skal du regne med 
at tage den inden for nogle år.

Stillingen er støttet af Friluftsrådet gennem tips- og lottotilskud til 
friluftslivet og er derfor tidsbegrænset til 3 år. Det kan blive tale om 
forlængelse.

Skriftlig ansøgning med bilag sendes til Lille Vildmosecentret senest 
fredag den 27. oktober 2006, og det forventes, at der afholdes sam-
taler fredag den 3. november. 

Spørgsmål kan rettes til centerleder Bo Gregersen bog@aalborg.dk 
eller på telefon 99 31 75 51

Lille Vildmosecentret er beliggende i hjertet af Danmarks stør-
ste fredning. Den unikke højmose og de urørte naturskove er 
udpeget til natura 2000 områder, og det ca. 75 km2 store 
område har været udpeget som pilotprojekt for etableringen 
af Nationalparker i Danmark. Centrets mål er at skabe en 
helhed af oplevelser i og omkring Lille Vildmose bl.a. gen-
nem udstillinger og oplevelsesbaserede aktiviteter. Centret 
skal primært formidle og synliggøre de unikke natur- og kul-
turhistoriske træk i og omkring Lille Vildmose – Nordvesteuro-
pas største højmose.  

Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 16, Dokkedal
9280 Storvorde
Telefon 99 31 75 50

Nyeste nyt ...
- nu  også ‘helt ude i skoven‘ !
er det muligt at opnå et meget lysstærkt  lys  -
uden generende ledning !
Med opladeligt batteri til ca. 40 timers over-  eller
underlys. Derfor velegnet til ekskursion i naturen.

på det ene.  Hurtigt skift af forstørrelse og med
stor arbejdsafstand til f.eks. sten o.lign.
Belysning: Koldtlysdioder:  12 V / 10 W.

- lille strømforbrug og lang levetid sparer ekstra pærer !!

Forstørrelser:

Kat  nr.  25 1050  med 10 x og 30 x
Kat. nr.  25 1051  med 20 x og 40 x

Pris: Pr. stk.  kr. 1.875,-  ekskl. moms.
- ved  6 stk.:  Pr. stk. kr. 1.725,-

Sendes fragtfrit i udvalg ...

NB ! Denne model er så ny, at den endnu ikke optaget
���������������������������


�	���������������������������������

���������������������������på vor hjemmeside: www.scandidact.dk

Med fastlåste okularer og korrektionsmulighed
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Pumpestationen betragtes af mange 
som et negativt symbol i landskabet, der 
illustrerer fraværet af våd natur i Dan-
mark. Men selvom vådt er godt, så er 
meget vådt ikke nødvendigvis ekstra 
godt. Ved naturgenopretning kan den 
gamle pumpestation genbruges til en 
vifte af formål, ikke mindst til at sikre 
den nye naturvenlige vandstand skaber 
levesteder for de ønskede dyre- og plan-
tearter.

Våd natur, farvel og goddag
Siden midten af 1700-tallet er Danmark 
blevet stadig fattigere på våd natur pga. 
inddæmning, udtørring, vandløbsregu-
lering, afvanding og dræning. Først i 
slutningen af 1980erne begyndte udvik-
lingen langsomt at vende efter naturfor-
valtningslovens og vandmiljøplanernes 
vedtagelse. Der går efterhånden ikke 
mange måneder imellem nyheder om, 
at et vandløb er blevet genslynget, en sø 
genetableret eller enge er blevet våde. 
Der klippes snore, holdes taler og klap-

pes taktfast, når gravemaskinen fjerner 
den sidste digestump og borgmesteren 
slukker pumpen. Lodsejerne ender som 
regel med at være tilfredse; de viser det 
bare ikke for hurtigt, for så ville positio-
nen være ringere, når der forhandles 
ved køkkenbordet. Deres forældre og 
bedsteforældre fik støtte til landvinding, 
nu får de selv støtte til genopretning og 
tilmed et gratis rensningsanlæg på de 
gamle enge, hvor traktoren alligevel al-
tid kørte fast. Landmandens incitament 
til at nedbringe næringsstofudvasknin-
gen forsvinder når vi resignerende kon-
struerer våde landskaber, som fjerner 
overskuddet. Men alle er tilsyneladende 
glade: Hundeluftere og motionister får 
flere stier, ornitologer flere fugle og lyst-
fiskere flere fisk. Politikerne skaber mo-
numenter over eget virke, mens huspri-
serne stiger i nærheden af de nye 
vådområder. Hvad er så problemet? Vi 
kan designe de vådområder vi vil, men 
selvom vådt er godt, er meget vådt ikke 
nødvendigvis ekstra godt.  

Af Morten Stenak
Kulturgeograf, Ph.D.
Center for Skov, Landskab og 
Planlægning (KVL)

Kulturteknik i naturens tjeneste – landvindingens 
kulturmiljø

Damphuset ved Bogø (Nakskov) blev opført efter 
stormfloden 1872. I dag er skorstenen fjernet og 
bygningen huser en elmotor. Inddæmningen er 
veldrevet og anlægget godt vedligeholdt. Den sto-
re intensive kulturflade kunne blive et uhyre inte-
ressant ”sydøstdansk marsklandskab”. 
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Den nye monotone natur
Alle landvindinger er ikke ens og lige 
naturfjendske. Den lange landvin-
dingsepoke har afsat mange forskellig-
artede spor i de våde landskaber og 
skabt mange nye levesteder, fx særegne 
plantesamfund, som i højere grad kun-
ne indtænkes i en vådområde-sag og 
være bærende for hele designet af det 
nye, vådere landskab. Det er ingen hem-
melighed, at man ofte oversvømmer 
vigtige botaniske lommer, som kunne 
være spredningscentre for det nye våd-
område. Mange af de fuglearter vi øn-
sker skal komme tilbage og etablere ro-
buste bestande er ligeglade med blank 
vand. De vil have strandenge og ferske 
enge, dvs. ekstensiv udnyttelse i form af 
græsning eller høslæt. Men kreaturer er 
dyre i drift, og i planlægningen går våd-
områdets evne til at fordampe kvælstof 
ofte forud for enhver anden prioritering. 
Og det giver på sigt nogle meget ensar-
tede – ja, man fristes til at sige monoto-
ne - nye vådområder med de faste in-

gredienser: en dominerende vandflade, 
lidt rørsump, en sti, et bænkesæt og et 
fugletårn. Hurra! Hvis man er heldig får 
pumpestationen lov til at stå, men det er 
nu bedst, hvis dette skæmmende sym-
bol på industrisamfundets økologiske 
tankeløshed bliver molesteret. Det sam-
me gælder lignende kulturtekniske byg-
værker som sluser, styrt, kanaler, dræn, 
dæmninger osv. 

Pumpestationens entre
De første pumpestationer herhjemme 
var hollandske møller som trak en arki-
medes snegl. Den tidligste kendes fra 
slutningen af 1600-tallet ved Nylands-
mosen, men hovedparten blev opført i 
anden del af 1800-tallet under den store 
landvindingsbølge (fx Stokkeby Nor og 
Tjæreby Vejle). Dampmaskinerne blev 
taget i anvendelse fra 1850erne, oftest 
ved større og dybere landvindinger, 
hvor møllerne var utilstrækkelige (fx 
Kolindsund og Lammefjorden). 

Vindmotoren ved Nørreby Hals er blandt de få tilbageværende som er opført 
til vandløftning og stammer fra de første årtier af 1900-tallet. Ved foden 
ligger en jernsnegl i trækumme. Arealet er fredet og henligger som stran-
deng.

Møllen ved Saltbæk Vig er den eneste tilbageværende af tre møller, der opførtes i 1870erne som sup-
plement til dampmaskinen. Møllerne blev projekteret af digeinspekør Carstensen, som også tegnede 
fire møller på Nordfyn, der alle er bevaret. Afvandingen af den dybe og sandede Saltbæk Vig mislyk-
kedes. Selvom der endnu afvandes til ca. –2 meter er det af meste af arealet vanddækket, omkranset 
af strandenge og tilgroet ”jagt-natur”. 
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Fra omkring 1900 erstattedes mange 
hollandske møller af de mindre pas-
ningskrævende vindmotorer, der samti-
dig havde større nyttevirkning. Flere 
steder blev vindmotorerne suppleret 
med en eksplosionsmotorer (råolie, pe-
troleum, diesel), som kunne sikre 
pumpningen i vindstille perioder (fx 
Klinte Strand og Henninge Nor). De 
gamle kul-slugende dampanlæg blev ef-
terhånden også udskiftet med eksplosi-
onsmotorer i begyndelsen af det 20.år-
hundrede. I 1930erne blev elmotorerne 
introduceret, men de slog først for alvor 
igennem efter 1940, hvor regeringen 
vedtog landvindingsloven, der gav bety-
delige tilskud og favorable lån til fornyet 
afvanding. Selvom afvandingen allerede 
havde pågået i mere end 100 år var det 
først under og efter 2. verdenskrig af 
den våde natur gik afgørende tilbage. 
Selv de mest marginale vådområder 
blev gjort fysisk egnede til maskinkørsel 
og korndyrkning, på trods af, at jord-
bundskvaliteten var elendig.

Storke elsker pumpestationer
Vi ønsker at styre udviklingen af den 
nye våde natur og helst genskabe den 
naturlige hydrologi. 

Hvorfor ikke udnytte det gamle kultur-
tekniske design og den fulde afvan-
dingskontrol mere aktivt og ganske en-
kelt hæve vandstanden lidt mindre 
drastisk. 
Konvertere agerland til eng og våd eng, 
men undgå den totale oversvømmelse. 
Det er måske dyrere pga. vedligehold, 
græsning mv., men vil som regel også 
skabe en langt mere spændende og 
mangfoldig natur. Samtidig muliggøres 
en funktionel bevaring af det kulturtek-
niske anlæg og ofte også værdifulde 
plantesamfund. En mere skånsom vedli-
geholdelse af grøfter og kanalnetværket 
kan integreres som miljøvenligt plejetil-
tag. Kobbersneppen, viben og storken 
ville blive glade, og pumpestationen 
kunne således revitaliseres og blive et 
naturvenligt symbol på sikringen af bio-
topernes levedygtighed. Ligesom den 
kulturtekniske viden både kan bruges til 
afvanding og genopretning, så kan an-
lægget også både levere intensivt ager-
land og ekstensive våde enge. Det er et 
politisk valg. Vi kan sagtens skabe mere 
natur i kulturlandskabet og samtidig in-
tegrere, tage hensyn til de historiske 
spor som er blev konstrueret med hen-
blik på afvanding.  o

Nørreballe Nor: Den lille uprætentiøse pumpestation i røde mursten er den mest almindelige. Den er ty-
pisk opført 1940erne og 1950erne med en elektrisk skrue- eller centrifugalpumpe som automatisk sæt-
ter i gang når vandstanden nærmer sig 1 meter under markniveau. Siden fotoet blev taget i 2001 er der 
gennemført et vådområde-projekt i forbindelse med vandmiljøplan II. 

Ved Henninge Nor kan den arkimediske snegl endnu ses i betonkummen bag pumpehuset. Ved opførelsen i 
1911-13 kunne sneglen både trækkes af en vindmotor og en råoliemotor afhængigt af vejrlig og vandstand. 
Udnyttelsen af arealet er delvist opgivet. Her kunne en man ved en beskeden vandstandshævning og en kol-
lektiv naturplan med ekstensiv græsning skabe et fabelagtigt naturområde på kulturteknikkens præmisser. 
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Tag litteraturen med i naturen 
Bemærk:  Afholdes d. 24-25 oktober - så skynd dig !

Tilmeldingsfrist:    10 . oktober 2006

Kursus i at bruge litteraturen i naturvejledning og udeskoleundervisning .
Målgruppe: Naturvejledere og udeskolelærere
Arrangeret af Naturskolen ved Hald i samarbejde med Det danske Forfatter- og 
Oversættercenter på Hald Hovedgaard.
Kursusleder: Jens Frydendal, naturvejleder

Tirsdag d . 24 oktober  kl . 9-22 (og overnatning på Hald Hovedgård) 
Aktivitet    Form
Kanonfremstilling og affyring Festligt fællesprojekt som indledning 
På skovtur med danske digtere Med en naturvandring som ramme afprøves  
    en række litterære aktiviteter i naturen –  
    deltagerne har forberedt indslag hjemmefra
En litterær udfordring: Planlæg en 
dag i naturen med et litterært tema Gruppearbejde
    Brainstorm, udvælgelse og præsentation
Kaminpassiar med sprællevende 
digtere, der konfronteres med 
spørgsmålet: Hvordan ville du som 
naturvejleder formidle dit eget 
forfatterskab?   Diskussion med forfatteren fra Forfatter- og  
    Oversættercentret
Babettes gæstebud eller litterær 
folkekøkken!   Middag med litterær menu
I natten klam og kold  Naturvejledning om natten. Myter, sagn og  
    folketro

Onsdag  d . 25 oktober  kl . 7-16
Litterær morgentur  Skattejagt med litterære indslag
Gud i naturen   Religionsundervisning i naturen
    Salmer og sange
Naturlyrik   11 ords digte, haiku, limericks og m. mere
Spil en rolle i litteraturen  Rollespil og lege inspireret af  litteraturen
Hvordan kommer vi videre?  Evaluering over eftermiddagskaffen

Flettet ind i de forskellige overskrifter kommer vi omkring følgende forfattere og 
digtere: Astrid Lindgren, Benny Andersen, Eske K. Mathiesen, Frank Jæger, H.C. 
Andersen, Halfdan Rasmussen, Hans Adolf Brorson, Jeppe Aakjær, Johannes V. 
Jensen, Karen Blixen, Kirsten Thorup, Knud Sørensen, Per Højholt, Peter Seeberg,
Saxo, Simon Grotian, Selma Lagerløff, Steen Steensen Blicher, Søren Kierkegaard,
Villy Sørensen, Walt Whitmann, Wilhelm Dinesen og flere med dem.

Praktiske oplysninger:

Pris:  1.000,- kr. (alt incl.)  Deltagerantal: 16 (max.)
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2006 
Tilmelding: Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg
  Telefon:  86 63 85 00       Email: jens.frydendal@skolekom.dk
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Brancheforeningen for 
naturvejledning i Danmark 

De to første pinde skal andre vurdere, 
og finder I noget, der kan gøres bedre 
lægger bestyrelsen sig gerne i selen. Det 
store fremmøde og den solide opbak-
ning på årskonference efter årskonfe-
rence tolker vi som udtryk for, at det 
ikke kan være helt galt med foreningens 
gøren og laden.
Tredje pind kan der gøres meget ved, og 
bestyrelsen overvejer, hvordan vi kan 
falde ind af døren hos arbejdsgiverne på 
den mest naturvejlederagtige måde.
Fjerde pind kræver også lidt overvejel-
ser. Det er jo nemlig sådan, at en del af 
de naturvejledere, der ikke er med i for-
eningen er ganske aktive i netværk, på 
kurser og i andre kollegiale sammen-
hænge. Samtidig er der også en generel 
tendens til, at arbejdsgiveren ikke har 
noget imod at betale et abonnement på 
NATURvejleder til deres ansatte. Spar-
sommelighed er jo som nævnt en dyd. 
Det er nas er imidlertid ikke. For at 
imødegå dette nasseri og skaffe større 
opbakning bag foreningen kan vi gå fle-
re veje. En mulighed er at lægge en mere 
eksklusiv linie, hvor vi følger Århusnet-
værkets linie og lukker af for ikke-med-
lemmer. Den linie har man andre steder 
fravalgt - måske i almindelig glæde over 
dog at se kollegaerne også fra de ar-
bejdspladser, der sniger sig uden om 
kontingentet. 
Vi har forsøgt at slå på medlemsfordele: 
Rabat på deltagelse i årskonference og 
rabat hos forhandlere m.v. Den linie for-
sætter vi, men overvejer samtidig andre 
tiltag, for at få alle aktive naturvejledere 
med i foreningen – på arbejdsgivernes 
regning!
Kontingentet svarer til 2-3 timers løn på 
gennemsnitlig naturvejlederhyre, så der 
skal såmænd kun lidt ekstra goodwill el-
ler øget motivation til for at pengene er 
tjent hjem igen. Arbejdsgiverne kan 
trække kontingentet fra, hvilket mange 
skatteforvaltninger ikke vil tillade den 
ansatte udfra det meget rimelige ræson-
nement, at hvis ikke arbejdsgiveren fin-
der det nødvendigt at være med i for-
eningen for at kunne varetage arbejdet, 
så er det nok reelt ikke nødvendigt!
En krølle på problematikken er, at en 

I forbindelse med vores hvervekampag-
ne er vi blevet opmærksom på to for-
hold, der kræver nærmere overvejelse:
 1. Mange virksomheder finder det ikke 
nødvendigt, at deres naturvejledere er 
medlem af Naturvejlederforeningen.
 2. Mange naturvejledere betaler derfor 
kontingentet af egen lomme.

For nu at starte bagfra, har bestyrelsen 
den klare holdning, at hvis man er ansat 
som naturvejleder, er der ikke skyggen 
af rimelighed i at betale kontingent ud 
af egne i forvejen beskattede hushold-
ningspenge. Det er f.g.m. ikke nogen 
privat hobbyorganisation vi driver! 
Vores vedtægter siger i korte træk, at vi 
arbejder for at sikre naturvejledning på 
højt niveau til landets befolkning. Der 
er ikke et ord om, at vi arbejder for na-
turvejledernes ve og vel som en fagfor-
ening ville gøre. Her er tale om en pro-
fessionel brancheorganisation for folk i 
den professionelle naturvejlederbran-
che!
Forventer man som arbejdsgiver at have 
en professionel naturvejleder, bør man 
melde vedkommende ind i naturvejle-
derforeningen.
Når vi nu kan konstatere, at en del ar-
bejdsgivere vælger ikke at gøre sådan, 
kræver det en nøjere analyse.
Grundlæggende skal virksomhederne 
naturligvis ikke gå og smide penge ud til 
unyttige ting - det er sund fornuft som 
vor mor lærte os det. Det bekymrende 
er, at en del virksomheder, tilsyneladen-
de vurderer, at deres naturvejledere fint 
kan udføre deres hverv uden at være til-
knyttet det kollegiale forum, naturvejle-
derforeningen udgør. Det kan der være 
mange grunde til: 

•	Måske er foreningen reelt overflødig 
•	Måske udfylder den ikke sin rolle så 
godt, at den har nogen berettigelse
•	Måske har vi ikke orienteret arbejds-
giverne grundig nok om de ting, vi rent 
faktisk laver
•	Måske er arbejdsgiverne bare snu og 
har fundet ud af, at de kan drage nytte af 
foreningens arbejde uden at bruge 
kontingentpenge på at støtte den
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del af de virksomheder, der ikke melder 
deres naturvejledere ind i foreningen er 
Skov- og Naturstyrelsens skovdistrikter. 
S & N udgør halvdelen af Fællessekreta-
riatet og skulle vel formodes at være 
indstillet på at bakke op om foreningens 
forsøg på at spille aktivt med på en god 
udvikling for naturvejledningen i Dan-
mark. S & N er storleverandør af kursi-
ster til naturvejlederuddannelsen. Man 
må formode, det skyldes at  virksomhe-
den reelt vil noget med de medarbejdere 
de lader gennemføre uddannelsen. Vil 
man noget med sin naturvejleder, er det 
vigtigt at vedkommende holder sig fag-
lig ajour, hvilket kræver at man er med i 
et godt kollegialt forum som naturvejle-
derforeningen.

Naturvejlederforeningens betyrelse:

Fra venstre bagerst: Allan Winther, Thomas Gyalokay, Helle-Marie Taastrøm, Arne Bondo, Jesper Kristiansen.
Fra venstre forrest: Jens Frydendal, Lars Boch, Marianne Hald. (Stephan Springborg mangler).

Se hvordan du kontakter bestyrelsen på side 47.

I kontrakten med de arbejdsgivere, der 
får løntilskud til en naturvejleder står 
der, at vedkommende er forpligtiget til 
at deltage i relevante kollegiale netværk. 
Det må betyde at vedkommende skal 
være medlem af naturvejlederforenin-
gen. Hvem der betaler kontingentet for 
Friluftsrådets egne naturvejledere kan vi 
ikke vide, men vi har ikke fantasi til at 
forestille os andet end at denne organi-
sation, der bakker os op i alt andet også 
har en klar politik på dette område.
Sådan en politik bør din arbejdsgiver 
også have, så tag spørgsmålet med til 
næste udviklingssamtale, og lad os vide, 
hvis du har ideer til, hvad vi i øvrigt kan 
gøre på denne front.

Jens Frydendal 
Formand for Naturvejlederforeningen
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Naturvejlederforeningens arbejdsplan for 2006 

På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen en skitse til arbejdsplan. 
Den er efterfølgende blevet behandlet på bestyrelsemødet d. 21. april, 
og udgør nu det grundlag bestyrelsen vil arbejde efter frem til næste ge-
neralforsamling i april 2007. Det er naturligvis ikke sikkert, vi kan nå alle 
de mål, vi har sat os, ligesom der kan dukke mange andre opgaver op, 
som også skal håndteres, men for at medlemmerne kan have en for-
nemmelse af, hvad vi har gang i, bringes planen med uddybende kom-
mentarer her. For hver opgave i planen er der udpeget en tovholder. 
Tovholderens emailadresse er sat på i håb om at mange medlemmer vil 
spille aktivt med i bestyrelsens arbejde med ideer og opmuntrende til-
råb.

1. Kommunal naturvejledning efter 1.1.2007
Vi holder fingeren på pulsen og afsøger muligheder for at udnytte 
røret i den kommunale andedam til at skabe endnu bedre forhold for 
naturvejledningen. 
Midlerne er:  Fortsat tæt samarbejde med FÆL
  Udveksling af erfaringer naturvejlederne imellem
  Yderligere profilering af naturvejlederne

Tovholder: Jens Frydendal. jens.frydendal@skolekom.dk

2. Samarbejde med redaktionsgruppen
Redaktionsgruppen arbejder meget selvstændigt, men der er et gensidigt 
ønske om så tæt kontakt som muligt mellem redaktion og bestyrelse, for at 
sikre, vi får det bedst mulige blad og det optimale samspil mellem redaktion 
og bestyrelse. Det tilstræbes at holde mindst ét fællesmøde i årets løb.

Tovholder: Allan Winter. allan@fjord-baelt.dk

3. Udvikling af NaturvejlederNet 
FÆL har planer om at skabe en ny fællesportal, hvori også de konferencer 
og lignende der i dag kører i Skolekom-regi skal indarbejdes. Vi skal have 
naturvejledernes ønsker til en sådan portal kommunikeret videre til FÆL. 
Som udgangspunkt skal der være tale om en klar forbedring i forhold til nu. 
Det er vigtigt at sikre en forsvarlig drift af portalen efter at den er sat i værk.

Tovholder: Lars Borch. larsborch@tdcadsl.dk

4. Udvikling af hjemmesiden
Lars Haugaard er i fuld gang med at forny vores hjemmeside. Der er behov 
for en tæt kontakt mellem Lars og bestyrelsen, ligesom der er behov for at 
tænke vores hjemmeside ind i planerne om en ny naturvejleder-portal.

Tovholder: Lars Borch. larsborch@tdcadsl.dk
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5. Netværksstrukturen
I  lyset af kommunalreformen og Friluftsrådets nye kredse er der behov for 
at vurdere, om vores netværksstruktur er hensigtsmæssig. De regionale 
netværk er skabt på baggrund af amtsgrænserne, som nu forsvinder. 
Kan vi organisere foreningen mere strømlinet efter netværksstrukturen, 
således at netværkene tillægges større betydning (indflydelse på foreningen 
– rekruttering af beslutningstagere m.v.) ?
Kan man være med i et netværk uden at være medlem af foreningen?

Tovholder: Thomas Gyalokay. thomas.gyalokay@get2net.dk

6. Netværkskonsulent efter 1.1.2007
Friluftsrådet lancerde på årskonferencen i Løjt 1999 tanken om 
regionale netværkskonsulenter som et 3-årig projekt. Efter de 3 år blev 
naturskolenetværkskonsulentprojektet formuleret på baggrund af 
Odensemødet i 2003. Dette projekt var også 3 årigt og slutter til nytår, hvis 
ingen gør noget. Odensekonferencen blev holdt i naturvejlederforeningens 
regi, og vi var tæt involveret i den efterfølgende etablering af 
netværkskonsulentfunktionen. Det er derfor magtpåliggende at spille aktivt 
med i en opfølgning.  Naturskolenetværkskonsulenten har gjort et godt 
arbejde og fået sat gang i meget. Spørgsmålet er hvordan vi kommer videre:
a. Skal vi satse på en videreførelse som nu?
b. Skal vi omformulere projektet, således at fokus ændres fra 
naturskoler til netværkene generelt ?
c. Er der i det hele taget behov for en central koordinator?
For at klarlægge behovet for videreførelse og justering, kunne vi tage 
initiativ til en ny konfernce afholdt f.eks. i september.

Tovholder: Thomas Gyalokay. thomas.gyalokay@get2net.dk

7. Årskonferencen 2007
Der er tradition for en personlig kontakt mellem arrangørgruppen og 
bestyrelsen.

Tovholder: Jesper Grube Kristiansen. jgk@moensklint.dk

8. EAGLE – projektet
Opfølgning, afrapportering og løbende formulering af nye tiltag indefor 
projektet.

Tovholdere:  Jens Frydendal. jens.frydendal@skolekom.dk   
  Helle-Marie Taastrøm. naturskolen@randers.dk

9. IRF
Foreningen sender fire deltagere til verdenskonferencen i Skotland i juni. 
Efterfølgende evalueres vores forhold til IRF. 

Tovholdere: Arne Bondo-Andersen. arne1864@lie-mail.dk
  Helle-Marie Taastrøm. naturskolen@randers.dk
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10.  Andre internationale kontakter
Herunder forstat satsning på kontakten med de tætte naboer, Norge og 
Sverige.

Tovholder: Marianne Hald. mhm@nja.dk

11.  Uddannelsesgruppen under FÆL 
Overtagelse af  Søren Kiel Andersens post i FÆL’s uddannelsesgruppe.

Tovholder: Marianne Hald. mhm@nja.dk

12.  Vores egen kursusgruppe
Kursusgruppen er nedsat for at sikre et godt udbud af kurser for 
naturvejledere. Afhængig af, hvad FÆL’s uddannelsesgruppe når frem til, kan 
vores kursusgruppe få større eller mindre betydning. Vi holder gruppen i live 
men på lavt blus.

Tovholder: Lars Borch. larsborch@tdcadsl.dk

13.  Naturskolelederkursus - følgegruppe
Poul har dannet en følgegruppe, der skal støtte og eavaluere det nye 
naturskolelederkursus, der gennemføres til vinter.

Tovholder: Helle-Marie Taastrøm. naturskolen@randers.dk

14. Medlemspleje
Udbygning af rabatordningen. Fortsat hvervning. 

Tovholder: Jesper Grube Kristiansen. jgk@moensklint.dk

15. Naturvejlederudvalg
Generalforsamlingen vedtog i 2005, at vi skulle arbejde for at få oprettet et 
naturvejlederudvalg i stil med det, der blev nedlagt af regeringen i 2002. På 
generalforsamlingen i 2006, blev vi høfligt mindet om denne beslutning. Vi 
må overveje, hvad vi kan foretage os i sagen.

Tovholder: Jens Frydendal. jens.frydendal@skolekom.dk

16.  Løn – og andre statistikker
På generalforsamlingen blev det foreslået at lave en lønstatistik. Vi er jo ikke 
nogen fagforening, men  kan udmærket tage initiativ til at alve sådan en 
statistik og lignende statistikker som arbejdsredskaber for medlemmerne. 

Tovholder: Helle-Marie Taastrøm. naturskolen@randers.dk

17.  Friluftsrådets kredsrepræsentanter
Vi har fået penge til at afholde et seminar for kredsrepræsentanterne. Det 
gør vi i september på Tønballegaard. Det er vores agt at holde en god og 
løbende  kontakt med kredsrepræsentanterne.

Tovholder: Arne Bondo-Andersen. arne1864@lie-mail.dk
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Går vi mod lysere tider?
Resumé af spørgseskemaundersøgelsen 
fra januar 2006 - Jens Frydendal

Godt halvdelen, 54% af naturvejlederne 
tror ikke, kommunalreformen vil ændre 
deres arbejdssituation. 30 % tror på for-
bedrede muligheder efter nytår og kun 16 
% forudser forringelser. Blandt de 16 % 
pessimister vejer amternes naturvejledere 
naturligvis ret tungt, selvom kun 66 %, af 
dem tror på en dårligere fremtid efter re-
formen. Totalt set er vurderingen altså 
overvejende positivt. 
Der er naturligvis stadig meget usikker-
hed rundt omkring. Vi har også fået inte-
ressante svar, hvor der f.eks. er sat kryds 
ved ”forringet” efterfulgt af en kommentar 
om, at der forventers langt flere aktiviteter 
– en udvikling, andre ville opfatte som po-
sitiv. Ligeledes er der sat kryds ved ”uæn-
dret” efterfulgt af kommentarer, der indi-
kerer en total omvælting af 
arbejdssituationen. 
Det får os imidlertid ikke til at slække på 
ihærdigheden med at holde øje med ud-
viklingen. Især er vi opmærksomme på, 
hvordan kommunerne vælger at håndtere 
de naturvejlederaktiviteter, som amterne 
hidtil har stået for. Vi holder løbende kon-
takt med amternes naturvejledere, for at 
følge afleveringsforretningen. Se artiklen 
”Hvem tager over efter amterne?”.
Kun 5 naturvejledere har svaret, at de godt 
kunne have brug for støtte fra foreningen i 
overgangsfasen. Dem har vi naturligvis 
også taget kontakt med. 

Vi håber endvidere, alle vil holde os orien-
teret, hvis der sket ting, som kan have al-
mindelig interesse. Det kan både være 
gode løsninger, som man kan inspireres af 
andre steder, eller det kan være lærerige 
fejl, som man skal forsøge at undgå andre 
steder. Vi er helt afhængige af, at I ude 
omkring er opmærksomme på det nyttige 
i, at få delt vores viden så hurtigt som mu-
ligt. Brug det særlige diskussionsforum på 
NaturvejlederNet på skolekom. Det er et 
uhyre effektivt kommunikationsmiddel og 
det eneste, der hurtigt dækker alle landets 
naturvejledere – i al fald de, der har for-
stået, at man er nødt til løbende at holde 
sig ajour med udviklingen.
Når overskriften ender med et spørgs-
målstegn skyldes det, for det første at sva-
rene jo af gode grunde kun afspejler en 
forventning til fremtiden, og for det andet, 
at kun hver 4. af foreningens medlemmer i 
den travle vintertid har fundet tid til at 
besvare spørgeskemaet, der blev sendt ud 
sammen med nytårspakken midt i januar!
Vi kan ikke vide, om det er nogen særlig 
repræsentativ fjerdedel. Måske har vi kun 
hørt fra dem, der er mest i klemme, eller 
måske er de hårdest ramte gået helt i 
koma, så vi kun har hørt fra den mest op-
timistiske fjerdedel? 
Vi ved det ikke, men kunne da godt tænke 
os mere fast grund under fødderne, hvis vi 
en anden gang forsøger at skabe overblik 
ved hjælp af en tilsvarende undersøgelse. 
Foreningens slagkraft er ikke ret meget 
større end den opbakning I giver bestyrel-
sen!

18.  Nationalparker
Friluftsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde for friluftslivets 
muligheder i de kommende nationalparker. Arne Bondo er foreningens 
repræsentant i denne gruppe.

Tovholder: Arne Bondo-Andersen. arne1864@lie-mail.dk
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Navn Adresse Postnr By Rabat

Brødrene Vestergaard www.brdr-vestergaard.dk Sennelsvej 2 7700 Thisted
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog 
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K

Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
NaturBornholm www.naturbornholm.dk Grønningen 30 3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Bornholms Middelaldercenter www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré
Friluftslageret www.friluftslageret.dk Læssøegade 12 5000 Odense C 20 % rabat på varekøb
Fjord og Bælt www.fjord-baelt.dk Magrethes Plads 1 5300 Kerteminde Gratis Entré
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet www.fimus.dk Tarphagevej 2-6 6710 Esbjerg V

Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til 
gensidig inspiration

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Rabat
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg 21% rabat ved entré
Kikkertland www.kikkertland.dk Sdr. Trandersvej 11 9210 Aalborg SØ 5 % rabat
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere

20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog 
ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.

Her er listen over gode og  
rabatgivende samarbejdspartnere –brug dem!

Uglen er et stærkt brand

Efter 17 år på vingerne har der været rø-
ster fremme om, at uglelogoet er ved at 
være noget bedaget og mangler gen-
nemslagskraft i befolkningen. Den slags 
lader Naturvejlederforeningen naturlig-
vis ikke svæve i det uvisse, så vores ana-
lysegruppe har foranstaltet en simpel 
test af befolkningens kendskab til uglen. 
En tilfældig onsdag aften først i april har 
gruppen vist ugleloget til 100 tilfældigt 
udvalgte danskere på en afsides gade i 
en større provinsby i det sydvestlige Jyl-
land. Valget af lokalitet var i nogen grad 
styret af analysegruppens kørselsbudget 
og viste sig at være særdeles velvalgt, da 
de adspurgte havde godt tid til at svare, 
eftersom de blot stod og kikkede dumt 
op i luften. 

Analysen viste at ikke færre end 101 % 
af de adspurgte kendte uglen. At gen-
kendelsesprocenten røg over 100 hæn-
ger sammen med, at to af de adspurgte 
mente at se uglen dobbelt, mens kun én 
af de adspurgte nægtede ethvert kend-
skab til fjerkræet. Ejendommeligt nok 
var vedkommende den eneste af de ad-
spurgte, der var på cykel, hvilket har 
bragt analysegruppen på den tanke, at 
der kan være et markant lavere kend-
skab til uglen blandt cyklister end i be-
fokningen i øvrigt. En hel klar konklusi-
on på dette punkt kræver dog nok 
yderligere undersøgelser, hvorfor analy-
segruppen planlægger at lave en tilsva-
rende test i Rønne lufthavn i april 2007.

Naturvejlederforeningen har indgået 
aftale om rabatordninger med en række 
friluftsforretninger og besøgssteder. 
Aftalen er gældende for medlemmer af 
foreningen, der skal fremvise medlems-
bevis ved indkøb, besøg mv. 
Medlemsbevis udleveres årligt på års-
konferencen, og deltager man ikke bli-
ver det fremsendt. Nye medlemmer får 
tilsendt medlemsbeviset når kontingent 
er betalt

Listen opdateres løbende på naturvejle-
dernet. Her bringes den, som der ser ud 
pr. september 2006.
Har du spørgsmål, eller forslag til for-
retninger der skal være med i ordningen 
så kontakt: 
Jesper Grube Kristiansen, 
jgk@moensklint.dk
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Navn Adresse Postnr By Rabat

Brødrene Vestergaard www.brdr-vestergaard.dk Sennelsvej 2 7700 Thisted
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog 
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

Fjeld & Fritid www.fjeld-fritid.dk Frederiksborggade 28 1365 København K

Friluftsshop www.friluftsshop.dk Amaliegade 45 1256 København K 15% rabat på alt udstyr
Naturbutikken www.naturbutikken.dk Vesterbrogade 138 A 1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
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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
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
Jesper Kristiansen Ålekistevej 218A, 1 th. 2720 Vanløse 40 42 96 12 jgk@moensklint.dk
Arne Bondo-Andersen Søndermosevej 38, 6330  Padborg 74 67 11 64 arne1864@lic-mail.dk
Allan Winther Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde 65 32 42 00 allan@fjord-baelt.dk
Lars Borch Ryesgade 7, 8680 Ry 86 89 88 88 larsborch@tdcadsl.dk
Stephan Springborg Bechersvej 19, 3630 Jægerspris 44 35 00 45 ssp@sns.dk

o Medlemskab (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) 800,- 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: __________________________________________________
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Ny model for uddannelsen til hold 20
Uddannelsesgruppen for Naturvejlederordningen 
har nu gennem det sidste år mødtes 4 gange. Gen-
nem dette år har der været størst fokus på natur-
vejlederuddannelsen, da det er hensigten, at et nyt 
hold naturvejledere (hold 20) kan optages i star-
ten af 2007 og begynde deres uddannelse efter en 
ny model. Uddannelsesgruppen forventer at 
fremlægge et forslag til en ny naturvejlederud-
dannelse for Fællessekretariatet i efteråret 2006. 
Derudover er uddannelsesgruppen også godt i 
gang med at kigge på efteruddannelse af allerede 
uddannede naturvejledere.

Dugfriske dugler
Den 20. marts i år startede et dugfriskt hold ”dug-
ler”. Hvorfor de kalder sig selv sådan, må du spør-
ge dem om, når du engang møder dem på en te-
madag eller et møde i det regionale netværk. Hold 
19, som de officielt hedder, består af 26 naturvej-
ledere med stor variation i alder, ansættelsesfor-
hold og baggrund. Allerede på det første kursus, 
som foregik i Hillerød, kunne man fornemme, at 
dette hold bliver lige så unikt som alle hidtidige 
naturvejlederhold! Gennem grundkursets 10 dage 
blev ”duglerne” udsat for mangt og meget. Bl.a. en 
sprudlende Torstein Thomsen, Kjeld Hansen med 
den spidse pen og Henrik Køhler, der drev dem 
rundt i teatersportsmanegen. Desuden fik ca. 100 
skolebørn den uforglemmelige oplevelse af at 
komme i skoven med 26 veloplagte naturvejlede-
re. Nu er hold 19 så i gang med deres studieopga-
ve ude i sommerlandet, hvor de gennemfører na-
turvejledningsarrangementer og efterfølgende får 
feedback af både holdkolleger og en naturvejle-
der-vejleder.
 
Kurser i efteråret
Efteråret byder på mange og meget forskelligarte-
de kurser. Der tilbydes et kursus i hjemmesidefor-
midling, et kursus i netværk som metode til ud-
vikling, naturskolelederkursus, kajakkursus mv., 
så der skulle gerne være noget for enhver smag og 
ethvert kursusbudget. Kig ind på kursuskalende-
ren eller se opslagene på Naturvejleder-Net, hvis 
du vil vide mere om efterårets kursustilbud. 

Naturskoleprojektet - hvad nu? 
Naturskoleprojektet løber over en tre års periode 
fra januar 2004 til december 2006, så deadline 
nærmer sig. I den anledning udsendes i starten af 
oktober et lille spørgeskema til de naturvejledere, 

der har været involveret i afholdelse af en eller fle-
re aktiviteter. Målet er at afdække grundlaget for 
hvorvidt og hvordan et e.v.t. fremtidigt projekt 
skal forme sig. Naturvejlederforeningen kommer 
endvidere med deres overvejelser og anbefalinger 
til hvad naturskoleprojektet har bidraget med og 
en fortsat indsats.

Temadag med fokus på kvalitet og glæde i din hverdag
Det sker ofte at naturvejledere spurter af sted for 
at imødekomme de mange efterspørgsler og ind-
frielse af forventninger om deltagelse i udvikling 
og samarbejde på kryds og tværs. En ikke uvæ-
sentlig bieffekt er lurende stress i udbrud.

Både for at forebygge udbruddet og få en hverdag 
med mere glæde og kvalitet inviteres naturvejle-
derne til en temadag den 15. november 2006 på 
Musholm Bugt Feriecenter ved Korsør. Temada-
gen er blevet til i et samarbejde med naturvejleder 
Helen Holm og leder af NLP (Neuro Lingvistisk 
Programmering) skolen i Roskilde, Anne Marie 
Christensen. Læs mere andet sted i bladet.

Lejrskoler og naturskoler
En del naturvejledere arbejder med tilbud til lejr-
skoler og har høstet mange forskellige erfaringer. 
Der er behov for fortsat udvikling på dette områ-
de og derfor arrangeres en temadag den 1. no-
vember på Trente Mølle ved Fåborg i samarbejde 
med naturvejleder Peer Nørgaard og med indlæg 
fra bl.a. Søren Breiting fra Danmarks Pædagogi-
ske Universitet.

Temadagens formål er at give en appetitvækker 
indenfor relevante emner, at vurdere behovet for 
erfaringsdeling og udvikling samt at organisere 
den fortsatte indsats. Læs mere andet sted i bla-
det.

Lederkursus for naturskoleledere
Dette kursusforløb er omtalt tidligere. Her skal 
blot nævnes, at mange har taget godt imod dette 
tilbud. Deltagerlisten er fyldt op og der er p.t. tre 
på venteliste. 

Effektmåling og naturvejledning
Hvordan kan vi dokumentere, at deltagere hos na-
turvejledere opnår erfaringer og viden om natur-
grundlag samt samfundets forvaltning af natur, 
miljø og kulturmiljø, når vi gør som vi gør? Hvad 
kan give evidens til de strategier og metoder vi ar-
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bejder med eller ønsker at introducere i vores na-
turvejlederarbejde lokalt og nationalt for fortsat at 
udvikle naturvejlederarbejdet?

Fællessekretariatet udbyder i efteråret et litteratur-
studie samt en udredningsopgave af effekter af na-
turvejledning. Udbud og opgave er formuleret 
sammen med Naturvejlederforeningens bestyrelse.

Planen er på sigt, 1. Litteraturstudie og udredning 
af evalueringsmetoder, 2. Udvikling og afprøv-
ning af evalueringsredskaber, 3. Udvikling af na-
turvejleder-metoder samt dokumentation af na-
turvejleder indsatsens nyttevirkning .

Arbejdet forudsætter at naturvejledere indgår ak-
tivt i udvikling og afprøvning af evalueringerne. 
Forankring og medejerskab er nøgleord. Det er 
naturvejlederne selv,  der skal gennemføre evalue-
ringer lokalt og der bliver næppe tale om en over-
ordnet standardiseret national evaluering. Littera-
turstudie og udredningsarbejde skal resultere i en 
række redskaber, der skal kunne anvendes af na-
turvejledere.

Sundhedskonsulent - nu en realitet 
Friluftsrådets bestyrelse har netop sagt ja til at fi-
nansiere en halvtids sundhedskonsulent de kom-
mende 3 år. Koordinerende naturvejleder Jacob 
Jensen ansættes i stillingen. Arbejdet bliver at 
danne og indgå i netværk med faglig sparring om 
sundhed,  herunder  livskvalitet og friluftsliv, at 
arrangere kurser seminarer og temadage. Konsu-
lenten skal som medudvikler og proceskonsulent 
stå for at samle viden op, dele viden og viderefor-
midle viden. Endvidere skal konsulenten finde 
potentielle samarbejdsparter, bl.a. lokale og stats-
lige myndigheder og forskellige interesseorganisa-
tioner.

Der er således tale om en stilling, der skal intro-
ducere sundhedsarbejdet som det opfattes i andre 
sektorer i naturvejledermiljøet, og på den måde 
sætte en udvikling i gang hos naturvejledere og 
dermed også hos  naturvejlederes  ”kunder” i in-
stitutioner og organisationer. 

Arbejdsgiverkonference  -   21. &  22. november 2006 
Konferencen er primært for naturvejlederarbejds-
givere. Som naturvejleder er du velkommen sam-
men med din arbejdsgiver. Fokusområderne bli-
ver bl.a. Partnerskaber og tværgående samarbejde,  

Naturvejledning i strategiske perspektiver, Natur-
vejledning som værdiskabende element i lokal-
områder. Vi forestiller os at fokusområder visuali-
seres i en række praktiske eksempler og 
workshops dag 1, mens oplæg og teori bliver ind-
holdet på dag 2. Aftenprogrammet bliver en ka-
skade af uforglemmelige naturoplevelser. På af-
tenmenuen vil bl.a. være high tech i naturen, en 
rejse til vores dybe kulturelle røddder samt vildt 
& fisk tilberedt af arbejdsgivere samt en ypperlig 
gourmetkok. 
 
Så er der Sort Sol til alle
En varemærkeregistrering af begrebet ”Sort Sol” 
er nu efter halvandet år betænkningstid ophævet 
af Patent- og Varemærkestyrelsen. Så nu må Sort 
Sol bruges i markedsføringen af det spændende 
naturfænomen ved Vadehavet og andre steder.

Følg ræven i naturen
Børn i 0-3. klasse kan godt begynde at glæde sig. 
Alle skoler i landet har - ligesom alle naturvejle-
dere - modtaget en lærervejledning med ideer til 
at arbejde med naturens mangfoldighed.  

Materialet er udarbejdet som et bidrag til at beva-
re biodiversiteten og som led i Naturvejlederord-
ningens handlingsplan. Hæftet er udgivet af Skov- 
og Naturstyrelsen og kan fås ved henvendelse til 
www.frontlinien.dk <http://www.frontlinien.dk/> 
. Se mere andet sted i bladet. 

NaturvejlederNet
Naturvejleder og netansvarlig for Naturvejleder-
Net er Peer Nørgaard, Stevns Natur Center, som 
fortæller, at på trods af sommervarme og travlhed 
er der stadig liv i NaturvejlederNet. I den nye 
konference om Natur-Sundhed NVN (og natur-
vejledning) er der på det sidste kommet flere inte-
ressante indlæg og i konferencen Maritim NVN 
kan du se, hvorfor rejer bliver syge. Begge konfe-
rencer finder du under Hvor-Hvad-Hvornår 
NVN.

I foreningens konference ligger referater og dags-
ordner, der giver et rigtig godt indtryk af hvor 
mange aspekter vores travle bestyrelse knokler 
med - her har du fingeren på pulsen! I Uglegylp 
NVN kan du se, at det er frustrerende at vi er så få 
aktive på NVnet!  o

 



          Nyt fra Fællessekretariatet 

50
NATUR vejleder  •  15. årg.  •  nr. 1  •  2006 

 Friluftsliv – Inspiration til politik, 
plan og praksis

Strukturreformen bliver en udfordring for kommu-
nerne, som får ansvaret for formidling af naturen, 
planlægning af det åbne land og friluftsliv. Reformen 
betyder således nye muligheder for naturvejlederne i 
form af nye samarbejdsmuligheder og nye kontakt-
flader. 

Friluftsliv – Inspiration til politik, plan og praksis 
er en bog, der er udgivet af Friluftsrådet i april 
2006, som et led i indsatsen for at få friluftsplan-
lægning på dagsordenen i det fremtidige Danmark 
og for at skabe bedre vilkår for både det organise-
rede og det uorganiserede friluftsliv. Bogen kan an-
vendes af alle, der ønsker at arbejde for mere og 
bedre friluftsliv, og kan derfor udgøre et væsentligt 
redskab i naturvejledernes dialog og samarbejde 
med kommunen og andre aktører på friluftsområ-
det. 

Bogen indeholder beskrivelser 
af friluftslivet og naturens be-
tydning for livskvalitet og 
sundhed samt kommuners 
image og tiltrækningskraft. 
Den vejleder i arbejdet med 
udformning af friluftspolitik, -
planlægning og -strategier, og 
den indeholder masser af for-
slag til forbedring af friluftsli-
vets vilkår, hvad enten det skal 
være i byen, i det åbne land el-
ler i de bynære landskaber. 

Bogen giver gode eksempler på 
amternes tidligere arbejde med 
friluftsliv, men også på kom-
muner som allerede har gjort 
en stor indsats gennem udar-
bejdelse af naturpolitikker, by-
planlægning med friluftsliv 
som centralt element, bruger-
grupper, grønne råd, frilufts-
kort, naturvejledning og miljø-
undervisning. 

Friluftsliv – Inspiration til politik, plan og praksis 
kan rekvireres på www.friluftsraadet.dk/1360 mod 
betaling af ekspeditionsgebyr.

Følg ræven i naturen 

Følg ræven i naturen er en lærervejledning til 
undervisning i biologisk mangfoldighed. Materi-
alet henvender sig til lærere, der underviser børn 
i indskolingen, men kan også bruges i skolefri-
tidsordninger og daginstitutioner.

Lærervejledningen rummer spændende inspira-
tion til at børn og lærer / pædagog i fællesskab 
kan udforske naturens mangfoldighed. Den gen-
nemgående figur i materialet er en ræv, som 
hjælper børnene til at opdage naturens mangfol-
dighed.

Ud over lærervejledningen består materialet af 
en ræv (af stof), som følger børnene både ude i 
naturen og inde i klasseværelset. Begge dele fås 
ved henvendelse til www.frontlinien.dk. Materia-
let kan suppleres efter behov med ideer til aktivi-
teter, forløb og fakta til undervisningen, alt sam-
men findes på www.skoveniskolen.dk

Materialet har været afprøvet på 4 skoler. En læ-
rer og har arbejdet med sin klasse og en lokal na-
turvejleder har været knyttet afprøvningen.

Baggrunden for projektet 
Regeringen udgav i 2004 en ”Handlingsplan for 
biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i 
Danmark 2004-2009”, som beskriver regeringens 
initiativer for at beskytte naturen og bevare den 
biologiske mangfoldighed. Et vigtigt element er 
en øget indsats med at undervise børn i biodi-
versitet og dermed at fremme børnenes forståel-
se for betydningen af at bevare en rig og mang-
foldig natur. Følg ræven i naturen er et bidrag til 
at opfylde denne handlingsplan.

Materialet er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og udarbejdet af Natur- 
og Kulturcenter Myrthuegaard, Esbjerg Kommunes Skoletjeneste og Fo-
rum for Miljøundervisning.
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Hold 19
Den 20. marts i år startede et dug-
friskt hold ”dugler”. Hvorfor de kal-
der sig selv sådan, må du spørge 
dem om, når du engang møder 
dem på en temadag eller et møde i 
det regionale netværk.

Det forlyder fra redaktionens  
sædvanligvis pålidelig kilde:  

”De er 26 kursister og lige så 
sammensat et hold, som altid. Et 
godt hold, der hygger meget og for-
tæller mange historier.”.

Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, christaniacykel, bålplads, informationsfolder, bålhus, 
frugttræer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn, 
naturvejleder, naturpark, vikingehus, båludstyr, vandkikkert, plancher, informationstavler, flydebro, snitte-
bænke, undervisningsmateriale, affaldskampagne, guidebog, formidlingshus, handicaprampe, bro, 
håndbog, konference, forskning, båd, naturskole, trampesti, idéudvikling, naturbøger.

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt 
fra Friluftsrådet eller hente det på 
vores hjemmeside www.friluftsraadet.dk 
under ”Tips/Lotto”, hvor du også kan 
læse meget mere om mulighederne.

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil 
have mere at vide.

Ansøgningsfrist tre gange om året:  
1. november, 1. marts og 1. juli.

Friluftsrådet 
Scandiagade 13 
2450 København SV 
tips@friluftsraadet.dk 
tlf. 3379 0079

En god  
naturoplevelse... 

Søg penge fra tipsmidlerne

Har du en god idé, som 
kan gi’ dig og andre 
oplevelser i det fri?

Så har Friluftsrådet måske 
pengene! Og det er let at søge.

Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet
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Lejrskoler og naturskoler 
Naturvejledere med interesse i lejrskoler inviteres til 
træf  d. 1. november  kl. 09.30 – 16.00 på sydfyn.

Der er stadig få ledige pladser - 

skynd dig at ringe til 

Peer Nørgaard på 56 50 22 34, 

eller send en hurtig e-post 

PeeNor@stevns.dk

Baggrund:
På baggrund af et møde med nord og vestjyske naturvejledere, der arbejder med lejrskoletilbud blev 
det klart, at der var flere forskellige behov og udviklings-muligheder i forbindelse med udvikling og 
markedsføring af lejrskoletilbud. Det blev anbefalet at udbrede emnet nationalt og invitere samtlige 
naturvejledere med til et  tema møde. Et af målene er at vurdere behovet for en fortsat indsats, erfa 
deling og hjælp til udvikling indenfor området. Herunder e.v.t. nedsættelse af en tovholder gruppe.
  
Formål:
Formålet med temadagen bliver at drøfte 
A.  Produktudvikling (stedets natur og  geografi , målgruppe, ophæng i skolens målsætning m.m.) 
B.  Praktiske problem stillinger (bookning, transport, rengøring, vedligehold, økonomi,…….
C.  PR og markedsføring (synliggørelse, gøre opmærksom på dit sted, gøre opmærksom på dine til-
bud, hjemmeside, plakat, trykt materiale,…………..
Samt vurdering af behovet og e.v.t. organisering af den fortsatte indsats.

Program 
kl. 9.30  Velkomst og introduktion
Gruppediskussion med erfaringsudveksling ud fra A,B og C problemstillingerne,  hvad er vigtigt for os ?
kl. 11.00  Oplæg Ved Søren Breiting lektor og forsker på DPU.  ”lejrskolens plads i skolens hverdag”
kl. 12.00  Frokostpause + en runde på Trente Mølle. 
kl. 13.30 Opsamling af formiddagen 
Oplæg fra naturvejleder(e): opsamling af spørgeskema. Forventninger, formål, krav til stedet…..
Gruppediskussion: Hvordan tilpasser vi vores tilbud til brugernes forventninger ??
Opsamling fra grupperne.  
Hvordan kommer vi videre med samarbejdet ?

Deltagere: Fortrinsvis naturvejledere, der tilbyder naturvejledning med overnatningsmulighed samt 
naturvejledere, der arbejder med at organisere lejrskoleture.
Arrangør: Naturvejleder Peer Nørgaard og Naturskolekonsulent Poul Hjulmann 

Sted: Trente mølle, Trente vej 7, Ny stenderup 5672 Broby. Tlf 62681979  

Tilmelding og pris: Tilmelding senest d. 15.09  til  Peer Nørgaard Stevns Natur-center på tlf. 56502234 / 
mail:  PeeNor@stevns.dk.  Husk 110 kroner til forplejning .
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Onsdag d. 15. november 2006 inviteres alle naturvejledere til temadag med den smukke intention:

En hverdag der giver glæde og kvalitet .

Baggrund:
Mange naturvejledere er præget af et job med mange udfordringer, store og forskellige forventninger 
og et højt aktivitetsniveau. For at indfri det hele  kan der være lagt i kakkelovnen til spirende frustra-
tion og stress. 

I flere andre professioner med store udfordringer arbejdes der med udviklende teknikker som coa-
ching og supervisions-/sparringsgrupper. Her bruges teknikker, til at udvikle opgaver eller tage pres-
serende emner op. Det kan være et projekt der skal udvikles, ledelsesspørgsmål, håndteringen af en 
målgruppe eller en bestemt person. 
I vores egen kreds har fire naturvejledere på Sydsjælland gennem de sid-ste to år med stort udbytte 
mødtes i en sparringsgruppe, hvor de har brugt nogle af de teknikker, der præsenteres på temadagen.

Temadagen prøver at give svar på spørgsmål som.
Sparringsgrupper er det noget for os?   Hvordan kan vi bruge hinanden? Arbejdsglæde, hvor kommer 
det fra?

Dagen afholdes i samarbejde med Anne Marie Christensen, der er leder af NLP (Neuro Lingvistisk Pro-
grammering) skolen i Roskilde. Hun arbejder i det daglige som coach, konsulent, terapeut og underviser 
i bl.a. coaching ligesom hun har stor erfaring fra egen praksis og som procesleder i adskillige grupper. 

Formål med dagen er:
•	 At	give	indblik	i	metoder,	der	bruges	til	udvikling	og	afklaring	af	problematikker.	
•	 At	skabe	sammenhæng	mellem	disse	metoder	og	din	egen	hverdag.	
•	 At	inspirere	til	praktisk	anvendelse	af	metoderne	i	dit	daglige	arbejde.

Program:
Selve programmet starter kl. 09.30 kommer du lidt før, fra kl. 9.00, kan du få bolle og kaffe. Dagen vil 
bære præg af en vekslen mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser

Kl. 09.30 Velkomst og introduktion
Kl. 09.45  I Anne Marie Christensens sikre hænder bliver der fokus på: Modellen af verden. Hvorfor 
oplever vi forskelligt?  Hvorfor opstår tanker? Hvordan opsætte gode mål?  Hvordan finde motivation, 
hvor du ikke er naturligt motiveret? Coaching 
Kl. 13.30 Arbejdsglæde hvor kommer det fra?  Pas på dig selv i en travl hverdag. Fokus på selvindsigt 
og ansvar
Kl. 15.15  Erfaringer fra en naturvejledergruppe. Forudsætninger for den gode Sparring 
Kl. 16.00 Kom godt hjem 

Tid og sted:
15. november på Musholm Bugt Feriecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør
hos naturvejleder Marianne Agri tlf. 42 65 24 67

Pris: 
150 kr. der betales ved ankomst.     

Arrangør: 
Helen Holm, naturvejleder på Næsbycentret
Poul Hjulmann naturskolekonsulent i Friluftsrådet.

Tilmelding - hvis du er hurtig

Senest d. 11.10 til Helen Holm. 

Tlf.   57 64 55 40 eller 40 37 55 40

Mail: Helen Holm@post.tele.dk

Husk at oplyse dit tlf.nr., mail og adresse.

Minimum 16 deltagere
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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

Arne Bondo-Andersen (AB) 
Freelance Sønderjylland 
Tlf: 74671164 
arne1864@mail.tele.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

Arne Bondo-Andersen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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Nyt om navne og arbejdspladser

Naturvejleder Bjørn Østergaard blev pr. 1 januar 2006 udnævnt til Museumsin-
spektør ved Museum Sønderjylland og til Centerleder for Historiecenter Dybbøl 
Banke. Bjørn Østergaard har været ansat ved Historiecenteret siden åbningen i 1992 
og har været naturvejleder siden 1995.

Naturvejleder Lars Kildahl Sønderby, der har været naturvejleder på Historiecenter 
Dybbøl Banke siden 1999, har søgt nye udfordringer og tiltrådte 1. januar 2006 en 
étårig stilling ved Fyns Amt, hvor han skal udvikle naturturisme.  I hans sted er an-
sat naturvejleder Mette Wessel Fyhn, der kommer fra en naturvejlederstilling på 
Moesgård.
Mette har barselsorlov og skal tiltræde sin nye stilling på Historiecenteret i foråret 
2007. Indtil da varetages naturvejlederstillingen af forstkandidat Keld Hauge Niel-
sen, der er ansat som naturvejleder i en etårig stilling. De nye naturvejledere på Hi-
storiecenteret skal ligesom Lars udover deres daglige virke som naturvejledere være 
tovholder på naturvejledernes kulturmiljø-gruppe.

Arne Bondo tiltræder som ny lokalredaktør for det Syd- og sønderjyske område, 
hvilket betyder at naturvejledere i dette område fremover skal sende indslag om nyt, 
navne osv til Arnes e-mail-adresse: arne1864@lic-mail.dk.
(TS)

Ny naturvejleder i Grenaa
 Fra midten af maj ansætter Grenaa Naturskole Michael Krammer Hansen i fast 
stilling. Michael er også kommet med på det netop startede hold for naturvejledere. 
Vi opruster derfor stærkt til den nye kommune, men skal selv tjene pengene til løn-
nen.
 
Det gøres blandt gennem en anden nyhed, idet vi i december overtog driften af 12 
ældre campinghytter, der ligger som nabo til vores egen lejrskole, Solhytten. 
 
Der har været megen gang i renovering, indkøb mv. Nu er vi i gang med udlejnin-
gen, og de første gæster har været forbi. Alle er velkomne til at leje sig ind med kur-
ser, grupper - eller hvorfor ikke se forbi som privatperson på nogle dages sommer-
ferie. Selv er vi på stikkerne dagligt hele sommeren, idet vi er gået med i 
turistprojektet Træfpunkt Djursland med daglige aktiviteter.
Se gerne forbi www.grenaastrandhytteby.dk
 Erik, Michael og Kai, 
(DD)

Ny Naturskole på Tåsinge
CLO Bestyrelsen for Børge Hinsch Fonden som driver jagt- og Trofæmuseet på Val-
demars Slot har besluttet at satse på naturformidling. Derfor er undertegnede lokal-
redaktør blevet ansat pr. 1. marts til at opbygge en naturskole på stedet. Under nav-
net ”Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot”, skal jeg med 
udgangspunkt i museets udstilling opbygge et en række formidlingstilbud til skole-
klasser og andre interesserede. Tilbuddene er bygget op som et grundmodul, hvor et 
besøg i museet indgår. Derudover vil der være en række tilvalgsmoduler, som alle 
tager deres udgangspunkt i den nærliggende Nørreskov. Skoven som i øvrigt er ble-
vet berømt for at være det sted en svensk løjtnant for mange år siden skød en dansk 
prinsesse og sig selv.  I skrivende stund er jeg i gang med opbygningen og regner 
med for alvor at kunne åbne for gæster efter sommerferien.
(CO)
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Rodekassen

På tværs

Midt i maj flyttede en stork ind i en nyopsat rede på skorstenen af Esrum vandmøl-
le. Storken var set sammen med 2 andre storke i området i ca. 14 dage, før den lan-
dede i reden d. 17. maj. Storken sås sidst i området omkring møllegården midt i 
juni. Det bliver spændende at se om den føler sig så godt tilpas i området, at den 
vender tilbage næste år. Se mere: www.skovognatur.dk/frederiksborg
(AJ)

Alle børn har ret til kulturelle, fritidsprægede og rekreative udfoldelser
FN’s Børnekonvention 
 
Ikke alle børn i Danmark har disse muligheder. Derfor inviterer Red Barnet udsatte 
børn og unge i Danmark til aktiviteter, oplevelser og fællesskab i naturen. Målgrup-
pen er fx asylbørn, børn anbragt udenfor hjemmet, børn fra socialt belastede famili-
er med mere.
Projektet er et samarbejde mellem Red Barnet, Dansk Røde Kors Asylafdeling og 
WWF Verdensnaturfonden. Projektet har modtaget støtte fra bl.a. Friluftsrådet. 
Biolog Thor Hjarsen er blevet ansat i dette tre-årige projekt som naturvejleder.

- Målgruppen er desværre enorm, men dette er et demonstrations- og udviklingspro-
jekt, hvor der lægges vægt på kvalitet frem for kvantitet, siger Thor Hjarsen og fort-
sætter: - Vi søger samarbejde med allerede etablerede naturskoler og naturvejledere 
for også at inspirere de voksne der arbejder med børnene og familier til at tage ud i na-
turen.

- Mere end 150 asylbørn fra asylcentrene i 
Sandholm og Grib Skov har allerede været 
flere dage i skoven. Og de er ikke længere 
bange for dansemygge-sværmene, siger 
Thor Hjarsen.

Thor Hjarsen har bl.a. arbejdet i Skov- og 
Naturstyrelsen, Grønlands Hjemmestyre, 
samt som privat konsulent, skolebogsfor-
fatter og ekspeditionsleder i Grønland og 
på Svalbard. 

Har du brug for yderligere oplysninger så 
kontakt Thor på: 40 11 33 73 eller thj@
redbarnet.dk. Se også www.redbarnet.
dk/natur.
(AN)
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Edderkoppen - Nyt fra netværkene

Naturvejleder-årskonferencen 2008 er i (klit)gryden

Den 30. marts holdt ca. 20 gode nordvest-ugler brainstorm-møde om naturvejleder-
årskonferencen 2008. Det foregik i Tved Klitplantage og Hanstholm Vildtreservat.
Vi var alle enige om, at det er en rigtig god ide at holde årskonferencen 2008 i Thy. 
Forbilledet er Thy Statsskovdistrikts erfaringer med ”nationalpark-safari” i 2004. 
Vi vil her ikke løfte sløret for meget – det skal være en god overraskelse for alle! 
Men arbejdstitlen/temaet er indtil videre noget i stil med:

Thy – Danmarks eneste vildmark – og oplagt som nationalpark!
Og I kan godt allerede nu reservere tidspunktet: Det bliver onsdag den 23. til fredag 
den 25. april 2008! Alle skulle gerne få mulighed for at opleve hav, kyst, klit og 
plantage – og måske se traner og krondyr!
Vi får nogle gode oplægsholdere – især gode lokale ”giraffer” -, der forholder os til 
konferencens tema. Til den tid ved vi nok også betydeligt mere om status og kriteri-
er for nationalparkerne. 
Vi aftalte, at vi mødes i det nordvest-jydske netværk næste gang til julemøde i 
Præstbjerg Naturcenter 3. november. Her diskuterer vi videre. Erik Skibsted indkal-
der. Alle ideer er fortsat velkomne!

Tranedans i Sverige
Fra Rikke Mortensen, Tårnby Naturskole, er kommet denne lille turrapport for kø-
benhavner netværkets forårstur til Hornborgssjön i Sverige.
 
På trods af den lange vinter og meldingen at kun 10 traner var ankommet til danse-
pladsen en uge før afrejse, drog vi 12 friske københavnske naturvejledere til Hornb-
orgasjön sidst i marts. Turen var ud over at være netværksdannende en fugletur, 
hvor vi fandt kikkerterne frem for at se på det svenske fugleliv og få ny inspiration 
til formidling af fugle.
Første stop var Getteröen Naturcenter ved Varberg – et spændende sted med flot 
formidling og gode fugleskjul lige ud til en stor hættemågekoloni. Gåturen ned til 
skjulene startede godt – en flot vandrefalk fløj nonchalant lige over hovedet på os. 
De næste fugle i teleskopet var et høgeuglepar der bragte døde mus til hinanden. 

Overnatningen foregik i Kirkeryd-ødegård der blev gjort endnu mere til sommer-
hus ved at blikkenslageren havde lukket for vandet. Efter en god gang chili con car-
ne og lidt til ganen stod den på afspilning af uglestemmer, så vi var klædt godt på til 
en nattevandring i skoven efter perleugler. Natteudflugten gennem tøsneen foregik i 
højt humør iblandet tranedans.
Næste morgen var det tidligt op og på med skoene så vi kunne komme op til Horn-
borgasjön. Vi havde kun kørt 100 meter før måtte klods bremsen da der midt på ve-
jen stod en flot tjurhan. Ved Hornborgasjön ventede knap 780 traner os. Det var 
langt fra de 12000, man kan opleve ved søen, men det var en stor oplevelse alligevel. 
Vi besøgte også det meget smukke Hornborga Naturrum, hvor man finder en per-
manent udstilling om søens historie og dyreliv. Stedet gik sin vante gang uden stor 
postyr omkring fugleinfluenzaen. Som prikken over i’et blev besøget afsluttet med at 
den store havørn fløj lige forbi panoramavinduerne og skræmte de mange gæs op.
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Ring 54 70 77 84 eller besøg 
billigere-bilforsikring.dk og få et godt tilbud 

GF-Skov og Natur · Torvet 11 · 4990 Saksakøbing · klub129@gf-forsikring.dk 

BILLIGERE 
BILFORSIKRING
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Har du fået vores 
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. +45 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand Fax +45 8694 2486 www.gundlach.dk

KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud.

De små naturhåndbøger
Skrevet og illustreret af naturvejleder Kurt Servé. 
Meget vellignende illustrationer og pædagogiske 
forklaringer gør det nemt at lære navnene på de 
dyr og planter, man møder i skoven. 

Brug bøgerne når:

• familien skal en tur i skoven og gerne vil 
 kende navnene på de dyr og planter, 
 man møder
• eleverne arbejder selvstændigt med 
 faget Natur og Teknik
• børnene og pædagogerne færdes i naturen

• Træer i skoven
• Forårsplanter i skoven
• Smådyr i skoven                           
• Smådyr på lavt vand

Bøgernes pris pr. stk. kr. 118,40 ekskl. moms. Der er 10% rabat ved køb over 20 stk. af samme bog. 
Bøgerne kan købes hos boghandleren eller hos Dafolo.

Telefon 9620 6666             www.dafolo.dk



Til efteråret lyder startskuddet til et storstilet naturovervågningsprojekt for hele den danske befolkning. Projektet 
hedder OBSnatur og er et samarbejde mellem Friluftsrådet og ConDidact. OBSnatur udspringer af ønsket om at 
inddrage befolkningen mere aktivt i overvågning af Danmarks natur. I første omgang bliver det en naturjagt efter 
rød-, sort- og iberisk skovsnegl samt vinbjergsnegl. Efter sneglejagten følger til vinter en naturjagt efter fugle i ha-
verne, og til foråret gælder det padder og krybdyr. Projektet forløber over tre år med 3-4 årlige naturjagter.

Vi håber meget, at I naturvejledere er friske på at trutte i jagthornene og føre an i naturjagterne. I øjeblikket er pro-
jektets omdrejningspunkt, en interaktiv hjemmeside til indtastning af observationer, ved at blive opbygget. Men vi 
vil allerede nu gerne høre fra jer, hvis I har forslag til aktiviteter til den førstkommende sneglejagt. Har nogle af jer 
ideer til, hvordan vi kan motivere folk til at deltage i OBSnatur, eller har I allerede haft ”snegle på menuen” og hø-
stet gode erfaringer, I vil dele med andre. Overvej allerede nu, hvordan I kan bruge projektet i jeres efterårsaktivite-
ter! 

Projektet vil blive meget eksponeret både i de elektroniske medier, dagspressen og via medlemsblade fra danske 
friluftsorganisationer. I er naturligvis meget velkomne til at bruge nedenstående beskrivelse af projektet i jeres egen 
formidling.

Baggrund
Vort kendskab til udbredelsen af en række almindelige og letgenkendelige arter er overraskende begrænset, men 
det vil OBSnatur gøre noget ved med befolkningens hjælp. OBSnatur ønsker at stimulere folks lyst til at tage ud i 
naturen og få gode naturoplevelser samtidig med, at deltagerne er med til at indsamle brugbare, nyttige og sjove 
oplysninger om udbredelsen af udvalgte planter og dyr i Danmark. 
Under naturjagten kan deltagerne taste observationerne direkte ind på www.obsnatur.dk, som bliver en interaktiv 
hjemmeside. Deltagerne kan på den måde med det samme se, at deres observationer indgår sammen med mange 
andres. Alle er således med til at bidrage til vores fælles viden om den danske natur. OBSnatur.dk bliver let og sjov 
at bruge, så alle kan være med. De fleste af de arter som eftersøges er relativt almindelige, og vil være forholdsvis 
lette at genkende. Det gælder med andre ord blot om at holde øjne og ører åbne, når man færdes i skoven, ved 
stranden eller i haver og parker. 
På hjemmesiden www.obsnatur.dk bliver der desuden mulighed for at deltage i diskussionsforum og konkurrencer 
og for at se forslag til ture, undervisningsforløb og meget mere. 

Tilmeld dig OBSnaturs nyhedsbrev, og få direkte information om de enkelte jagter. 
Tilmelding kan ske på www.obsnatur.dk

Fakta
OBSnatur er planlagt som et 3-årigt projekt, der bygges op omkring 3-4 årlige jagter efter udvalgte arter. Første jagt, 
sneglejagten, kører fra 4. september til 1. oktober. Til vinter bliver der naturjagt efter havens fugle, og til foråret ef-
ter padder og krybdyr. Alle kan deltage! 

Har du gode ideer, forslag eller spørgsmål kontakt da endelig Torbjørn Eriksen, Friluftsrådet, toe@friluftsraadet.dk  
(3328 0427) eller Jesper Bønløkke, ConDidact, jeb@condidact.dk (5572 0400)

OBSnatur er et partnerskab mellem Friluftsrådet og det virtuelle forlag ConDidact og udviklet i samarbejde med 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og WWF Verdensnaturfonden.
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