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

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

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

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.
Årskonferencen 2007
afholdes 11. - 13. april på Bornholm
Tema: Grøn Turisme
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

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

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Thomas Gyalokay, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup
Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Thomas Gyalokay
Helle-Marie Taastrøm
Marianne Hald
Jesper Grube Kristiansen
Arne Bondo-Andersen
Allan Winther
Lars Borch
Stephan Springborg
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thomasgy@htk.dk ......................4335 3944
naturskolen@randers.dk .............8643 2537
mhm@nja.dk ..............................9635 1612
jgk@moensklint.dk .....................4042 9612
arne1864@mail.tele.dk...............7467 1164
allan@fjord-baelt.dk .............. 6532 4200
larsborch@tdcadsl.dk ............. 8689 8888
spp@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 og adresseændring:
Kontakt redaktøren
Lars Stubkjær Nielsen på tlf. 4435 0035
eller på e-post: lsn@sns.dk
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Digitalkameraet er hver mands eje, også
i naturvejlederkredse. Men her stopper
festen for nogen, som føler at den direkte face-to-face formidling (…og måske
et foto med hjem, af det man så) kan
være nok, og at teknik, elektronik, IT –
you name it - er støj på linien. Men kan
naturvejledning med fedt grej ikke give
ligeså direkte oplevelser i naturen? Mange af os rives mere eller mindre ukritisk
- og på linie med mange af vores kunder
- med, af alle de fascinerende muligheder det tekniske udstyr giver os. Vi kan
få naturen tættere på, fastholdt i øjeblikket, lettere ”opsamlet”, ”computerspillet”
ind ude, klarere formidlet, og komme
tættere på rigtige nørdmetoder – snart
kan vi vel sætte et satellitsender på en
løbebille sammen med 4.b og følge den
færd gennem skovbunden på computeren.
Men adgangen til herligt grej (i dag
gider vi ikke tænke på økonomi!) betyder jo ikke, at hverken mål eller overordnede metoder bør ændre sig. Det
kan være en god idé lige at hanke op i
sig selv og huske hvad det var der var
fokus, når man står begravet i loggere,
sendere, kabler, genopladelige batterier og en tid der løber. Giver grejet en
”merværdi”? Hvilken? Er målgruppen
”klar” til grejet, eller skal de ud at slås
med pinde og lave bål nogle dage, uger,
år, først?
Det handler også om image. Mange
vil mene, der lidt lettere bygges bro over
alders- og identitetskløften til de unge,
når grejet er i orden, og de får lov at
rode med fedt udstyr. Det overvejes ikke
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så længe, om man som 13-årig er ”med”
på en istidstur, hvis landskabselementerne skal lokaliseres med GPS. En datalogger med pulsmåler på armen giver et
ekstra puf til skolemotionsturen i skoven.
En naturvejleder, der overfor andre
voksne kan demonstrere dagens moderne metoder i Natura 2000 registreringer,
ny forskning i ferskvandøkologi, computersyret gødningstilsætning til marker eller rask zoome ind på en brunstig
kronhjort fra sikker afstand – bliver hun
ikke mere autentisk i forhold til naturmennesket af i dag? Og kan de gamle
”Historier i Blomsten” og vejen ”Fra istid til bøgetid” ikke sagtens fungere som
krydderi, perspektiv og eftertanke som
de plejer. Om de kan stå alene overfor
din målgruppe en given dag et givet sted
i Danmark 2006 er op til dig som naturvejleder at afgøre. Læs alle de spændende artikler i dette nummer af bladet og
få næring til dine overvejelser.

Tema: Teknisk udstyr

Naturvejledning
og teknisk udstyr
– helhed og dele…

God læselyst!
Tekniktematricen Dorrit Hansen

Læs mere
I dette nummer af bladet har vi været optaget af at vise en mangfoldighed af de mulig
heder, der udnyttes rundt omkring lige nu, og har derfor valgt ikke at gå så langt om bag
hvorfor og hvordan udstyret påvirker det vi laver.
Vil du vide mere om, hvordan det hele hænger sammen, kan du fx låne og læse disse i to
gode letlæste bøger: Lars Konzack: Edutainment – leg og lær med computermediet, samt
Karsten Günther: Blended Learning – IT og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv.
Blended learning er det begreb, man anvender om den formidlingsform, der blander IT
med face-to-face-formidling og evt. andre læringsredskaber.
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Forbedret
Natur?
om computerspil
i naturen

Foto: Raadvad Naturskole

Erik Kristiansen, cand. mag. i
lingvistik og datalogi,
ansat ved Performance Design
ved Roskilde Universitet.

Ved midnat 1. maj 2000 ændrede
verden sig. Daværende præsident
Bill Clinton beordrede ”selective
availability” (SA) fjernet fra GPSsystemet. Denne ændring betød
at satellitnavigation, fra at være
unøjagtig til civil brug, pludselig
blev nøjagtig - helt præcist betød
SA, at præcisionen var indenfor
100m - nu blev den indenfor
15-20m. Denne lille ændring satte
skub i en stor udvikling. GPS-navigationssystemet består af 24 satellitter som fra præcise baner hele
tiden sender signaler til jorden.
GPS-lege

En GPS-modtager er en lille antenne og
en lille computer, som vha. en kalender
og et præcist ur kan udregne positionen
ud fra afstandene til mindst 4 satellitter.
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GPS har givet os en mængde nye muligheder som bilnavigation, opmåling,
sporing af udstyr og meget andet. Nye
tekniske muligheder giver også nye muligheder for leg og spil. Faktisk gik der
kun 2 dage efter den 1. maj 2000, så var
den første ”skat” gemt og en ny leg så
dagens lys: Geocaching. Denne skattejagt med GPS har senere udviklet sig til
andre lege som Geodashing og Degree
Confluence. I de senere år er også egentlige computerspil blevet udviklet til at
udnytte spillernes position.

Aktive spillere

Nye computerspilstyper sigter mod, at
spillerne skal anvende håndholdt it-udstyr og bevæge sig rundt. Spilleren skal
ikke længere sidde hjemme foran skærmen, men i stedet bevæge sig rundt ude
i verden sammen med andre spillere.
Spillene koordineres via den håndholdte
computer spilleren medbringer. Spillene
bliver kropslige, da spillerens bevægelNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

ser og position inddrages i spillet. I grafikken til højre har jeg forsøgt at give en
oversigt over forskellige nye typer af
computerspil - alle er det spil, der fokuserer på kropslighed - dvs. at spillerne
skal bevæge sig og bruge deres krop i
forskellig grad for at spille.

Vitual Reality Games

Virtual Reality Games er spil, hvor man
med særligt udstyr, giver spilleren en totaloplevelse af en anden verden. Man
kan fx anvende særlige 3D-briller og
styre spillet med ski og skistave, mens
pisten glider forbi omkring spilleren på
store skærme. VR-spil er ofte simuleringsspil, hvor spillerne ikke bevæger
sig særlig meget rundt, pga. it-udstyret,
men hvor spilleren iscenesættes i en
kunstig verden.

Pervasive games

Pervasive games dækker en bred gruppe
af spil, hvor it-teknologien anvendes distribueret, dvs. at fx spillebrikker eller
spilleplader bliver intelligente. Et eksempel er brætspillet ”Afrikas Stjerne”
forbedret med intelligente brikker, således at diamanten - som alle søger efter ikke bliver fundet for tidligt i spillet. Indenfor gruppen finder vi også spillene,
der anvender håndholdt udstyr og som
spilles i byerne - spillene kan minde om
rollespil, eller de kan være fx fangespil
eller menneskelige udgaver af traditionelle brætspil.
Termen pervasive games anvendes om
alle typer af spil, der anvender distribueret teknologi - altså it-i-alt, som det
hedder på dansk. Augmented Reality
Games er spil, hvor virkeligheden forbedres vha. computerudstyr. Spillerne
ser gennem særlige briller virkeligheden
med computerspillet projiceret ovenpå en ”forbedret” virkelighed.
Et godt eksempel på denne genre er
”Human Pacman”, hvor man spiller
computerklassikeren ”Pacman” - men
nu løber man selv rundt i byen for at
spise virtuelle cookies og undgå virtuelle monstre. Alternate Reality Games er
spil, hvor man bevidst leger med spilkonceptet. Hele spillets ide er, at finde
ud af hvad spillet går ud på - således
kræver disse spil samarbejde mellem
ofte hundredevis eller tusindvis af mennesker for at udforske, opspore og løse
NATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

gåder. ”I Love Bees” er et sådant eksempel, hvor en uskyldig webside om bier,
GPS-koordinater spredt over USA og
mystiske opkald til mønttelefoner alt
sammen var en del af spillet, der fortalte
en indviklet historie, som i virkeligheden var en markedsføring af videospillet
”Halo 2.” Alternate Reality Games blander flere medier - således kan både
computere, GPS, SMS, web sider, film
trailere osv. indgå.

Teknologi

Den sidste gruppe er location based
computer games (LBCG), som er en
særlig form for pervasive games. Disse
spil anvender positioneringsteknologi
som GPS og håndholdt computerudstyr
(fx PDA eller mobiltelefon) og trådløst
netværk. Kendte spil og spilprototyper
foregår alle i bymiljøer, men ligesom
spillene ovenfor kan de sagtens anvendes i naturen - faktisk bedre - for GPSmodtagelse er bedre i det åbne landskab
end i byerne.

Erik Kristiansen er cand. mag.
i lingvistik og datalogi og an
sat ved Performance Design
ved Roskilde Universitet, hvor
han i sit phd-projekt arbejder
med location based computer games (LBCG) og performances.
Hans forskningsprojekt ser på
design af LBCG, og hvorledes
spillere og publikum inddrages og hvorledes deres roller
kan ses som performances.
Han er endvidere tilknyttet
forskergruppen i Leisure
Management ved CEUS
(Nykøbing F) og samarbejder
med Skov- og Naturstyrelsen
om udvikling af et LBCG.
Kontakt: erikk@ruc.dk
Adresse: CEUS, Vestensborg
Alle 78, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 88 82 29
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I LBCG skal spillerne i fællesskab løse
en opgave eller konkurrere med hinanden. Spillet påvirker de ved, at bevæge
sig rundt i naturen og de kan følge spillets gang deres mobiltelefons skærm eller ved at bære hovedtelefoner, hvor de
kan høre lyde. Spillernes mobiltelefoner
er i forbindelse med en spilserver via
det trådløse mobilnet. På skærmen kan
spillerne fx se, hvor de er henne i forhold til andre spillere eller i forhold til
andre elementer i spillet. Det kan være
elementer, der også findes i den virkelige verden, fx huse, træer, huler eller stier. Spillerne kan efterlade sig spor, som
andre spillere kan følge eller de skal finde bestemte steder ud fra kendetegn eller billeder.

Blanding af virkelighed og spil

Mulighederne er mangfoldige, men et
fælles træk for
alle spillene

er blandingen
af virkelighed og
spilelementer. Spillet
kan foregå i naturen, men
består både af virtuelle elementer fra computerspillet og virkelige
elementer fra naturen - dette kalder vi
ofte mixed reality. LBCG kan laves
med forholdsvis billigt standardudstyr, dvs. nyere mobiltelefoner og GPS-modtagere, men
kan inddrage mange andre teknologier. Således kan naturen udstyres
med elementer, som både er fysiske
og som indgår i spillet samtidig. Dette
kan realiseres med Bluetooth teknologi.
Bluetooth er små trådløse netværk som
nyere mobiltelefoner understøtter. Hvis
fx en sten påklistres en bluetooth sender, vil den kunne spores og opsamles
med en mobiltelefon. Det er altså muligt
at opbygge spil, som består både af elementer der findes i naturen, elementer
der findes i spillet og elementer der
både findes i spillet og i naturen.

Naturspil

LBCG er godt til at skabe nye former for
naturoplevelser, da man kan kombinere
et indviklet computerunivers med bevægelse. I sin simpleste form kan man
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forestille sig et orienteringsløb, hvor løberne anvender en mobiltelefon med
GPS. Posterne eksisterer ikke som fysiske poster, men kun i ”spillet,” og kan
derfor udlægges og kontrolleres af computeren. På mobiltelefonens skærm kan
løberen se et kort, der viser hvor både
han og posterne er henne. Eller det kan
gøres sværere ved kun, at vise afstand og
måske retning til næste post. Et løbespil
kan også udvikles, således at løberen
skal løbe i takt til musik han hører i hovedtelefonerne, samtidig med at han
skal følge anvisninger om retning - se
eksemplet ”Wanderer”.
LBCG handler for spillerne om orientering i forhold til omverdenen. Denne
orientering kan gives på forskellig vis.
Det er oplagt at benytte et kort, hvor
spilleren kan se sin og andres position men der er også andre muligheder. Flagermus navigerer med lyd og dette kan
simuleres med et radaragtigt display eller ved at spilleren skal orientere sig efter lyde, som andre spillere og spilelementer udsender. Spillere kan også
navigere efter landmærker, fx billeder af
særegne træer eller 3D-afbildninger af
stier (som i bilnavigation). Indholdet i
et spil kan enten basere sig på abstrakte
opgaver, fx fangespil eller være simuleringsspil, hvor spillerne har roller som
forskellige dyr.

Et spil om dyreadfærd

Der er arbejdet med spil, hvor børn leger løver, som forsvarer deres ”territorier” (se ”Savannah”). Dette spil viser
også, at LBCG kan være relative, dvs.
ikke låst til en bestemt lokalitet, men
kan spilles hvor som helst og hvor naturens ujævnheder blot bliver tilfældige
forhindringer i spillet. LBCG kan også
bygge på fortællinger, hvor spillerne deltager i et rollespil, og hvor deres position i spillet afgør, hvilke udfordringer de
skal løse, eller hvad der sker når de opsøger hinanden (se spillet ”Songs of the
north” som er baseret på den finske fortælling om Kalevala og hvor spillerne er
shamaner).

Can You See Me Now?

Dette er et eksempel på et LBCG fra
2002 udviklet af det engelske firma Blast
Theory i samarbejde med University of
Nottingham. I spillet skal spillere (”runNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

nere”) i Sheffield’s gader fange virtuelle
spillere. Spillet foregår samtidigt i Sheffield og hjemme hos internetspillere
hvorsomhelst i verden. Internetspillerne
bevæger sig gennem Sheffield’s gader på
et kort, hvor de også kan se gadespillerne, som forsøger at fange dem. Gadespillerne bærer hver en lille computer
(PDA), en GPS-modtager og hovedtelefoner. På PDA’en kan de se deres og andre spilleres positioner i byen. De kan
snakke sammen via hovedtelefoner og
internetspillerne kan høre deres forpustede samtaler. Internetspillerne kan
chatte med hinanden. ”Can You See Me
Now?” skaber nye samarbejdsstrukturer
på tværs af medier og er en del af et projekt, der ser på nye måder at forstå bymiljøer på.

Spillere og publikum

LBCG er oplagte til spil med mange deltagere. Det motiverer til samarbejde i
hold eller individuel konkurrence.
LBCG kan anvende et stort område
(mange km), men kan også fungere indenfor få hundrede meter. Spillerne kan
både bestå af spillere som bevæger sig i
naturen og spillere som sidder hjemme
ved en computer og spiller med via internettet. De forskellige spillere får da
forskellige oplevelser. Det kan være naturspillernes opgave at fange internetspillerne (som i ”Can You See Me
Now?”) eller de kan samarbejde om at
kæmpe mod andre hold, som kan være
helt eller delvist styret af computeren.

LBCG kan inddrage mange

Udforskningen af hvem der er med og
hvem som er publikum kan være en del
af spillet, eller spillet kan satse på at inddrage tilfældigt publikum på forskellige
måder. Dette kan ske ved at spillere skal
søge oplysninger hos publikum, eller
ved at publikum kan ”spille” med ved
computere anbragt i en bygning. LBCG
har potentialer for at inddrage mange
mennesker på forskellige niveauer i et
spil, og kan således også bruges som kanal for at formidle natur eller flytte folk
ud i naturen. Spil kan enten organiseres
som planlagte og annoncerede events
eller de kan foregå over flere uger, hvor
spillere selv tilmelder sig og spiller med
en periode.
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Læringsperspektiv

Mulighederne for at kombinere spiloplevelsen med læring er meget oplagt.
Generelt er det således med læring og
computerspil, at den største læring finder sted, hvis læringsdelen direkte er
indlejret i spillets regler. Et eksempel på
dette er orienteringsløb. Hvis man udformer et LBCG som et spil, hvor spillerne skal lære at sammenholde et kort
med naturen, så vil orienteringen være
en nødvendig del af spillet, og således
blive indlært grundigt. Andre gode læringsmuligheder er at anvende rollespil,
enten hvor spillerne spiller improviserede, men alligevel teateragtige roller som
i LARP (live action role playing) eller
hvor spillerne fx simulerer dyr.
Læringsperspektivet er interessant,
fordi vi tager computeren med alle dens
muligheder ud i naturen, i stedet for som tidligere - at tage naturen ind i
klasseværelset til computeren. Et spændende eksempel på dette er ”The ambient wood project,” hvor forskelligt it-udstyr blev anvendt til at formidle liv i
skoven til 12-årige børn. Stedbaseret læring (eller p-læring) er en ny form for
pædagogik, hvor stedet i kombination
med viden giver læring. LBCG er p-læring i spilform, hvor læring bliver en del
af spiloplevelsen. Sidst - men ikke
mindst - kan formålet også være at ”flytte” computerspillerne ud i naturen, så
de samtidig med spillet kan få social
kontakt og en dejlig naturoplevelse.
o

Udvikling af et LBCG-spil
Falster Statsskovdistrikt og Erik Kristiansen har indledt et samarbejde
om udvikling af et LBCG-spil. Projektet skal udvikle en eller flere prototyper på en helt ny type naturoplevelse: Et computerspil, der skal foregå i
naturen og som en del af naturen.
Det er tanken at spillene skal involvere flest mulig mennesker og gerne på
forskellig måde. Desuden skal det afprøves, hvorledes naturen kan indgå
på forskellig måde i et computerspil.
Der satses på, at først prototype er
klar til åbningen af Geocenter Møn i
maj, 2007.

Referencer
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GeoCenter Møns Klint
fortæller historien om
Danmarks fødsel

Geologi, GPS,
gummistøvler
– og mere endnu
Millioner af år gjort levende…

På Møns Klint er ved at blive
bygget et geologi- og naturcenter
der skal formidle den spændende
historie om Danmarks geologiske
udvikling og forklare den enestående natur i området.
Det bliver en oplevelsesrig fortælling, hvor den besøgende bevæger sig fra bunden af kridthavet
frem til i dag og på interaktiv vis
lærer undervejs.
Af Jesper Grube Kristiansen Leder
af skole- og naturvejledertjenesten GeoCenter Møns Klint,
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Flere af landets bedste kunstnere kommer med deres egen fortolkning af de
geologiske perioder.
Som et redskab i skoletjenesten udvikles forskellige IT-teknologiske hjælpemidler og ord som GPS, SMS, Infopush, location based computer games
osv. fyger derfor i øjeblikket gennem
luften.

Vi er i gang med at udvikle og vil gerne
lære mere, har du en idé, eller er nysgerrig, så læs videre.

Enestående natur på klinten

Møns Klint er et vidnesbyrd om hændelser fra 70 mio. siden og frem til i dag.
Fra kridttiden hvor kridtet dannes, over
tertiærtidens voldsomme pladetektoniske bevægelser til istidens kæmpe gletschere, der former landet og med enorme kræfter skubber Møns Klint i vejret.
Kridtet lige under jordoverfladen betyder at halvdelen af Danmarks vilde orkidearter trives i stor stil. Det betyder
også at sommerfuglen den Sortplettede
Blåfugl, der lever halvdelen af sit liv under jorden i en myretue, flyver i Høvblege på Møn som det eneste sted i Danmark. Verdens hurtigste væsen,
Vandrefalken, der med op til 350 km/t
jagter sit bytte, har de sidste 5 år som
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det eneste sted i landet, ynglet her på de
stejle kridtklinter mod Østersøen. Viden om denne natur der både er mangfoldig og dragende, uddybes og formidles på GeoCenter Møns Klint. Du kunne
læse lidt om selve udstillingen i det seneste nummer af NATURvejleder.

I modsætning til at skulle ”hente”
informationen ved at ringe op til et
bestemt nummer, sende en sms eller
tilsvarende skubbes/”pushes” informationen automatisk af sted, da
GPS´en sladrer om hvor man er.

Skoletjeneste med GPS, SMS, PDA, andre forkortelser og gummistøvler

I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Falster Statsskovdistrikt er vi koblet
på et PhD-projekt på RUC om naturfagsundervisning i naturen vhja. tekniske hjælpemidler, Location based computergames (se artiklen ”Forbedret
natur?” først i bladet). Her tager man
den virtuelle verden der eksisterer i
et computerspil og ved hjælp
af GPS, PDA eller
tilsvarende enheder kobler elevernes færden med
spillets. Det hele
pakkes ind i forskellige
naturfaglige rammer, så elevernes leger/
spiller sig igennem undervisningen.
Erik Kristiansen som den PhD-studerende hedder sørger for den tekniske
side af sagen, vi fodrer ham med praktiske input, kreativitet og naturfaglighed.
GeoCenter Møns Klint er case og en
prototype af spillet vil være klar til sommeren 2007. Vi forventer os meget af
samarbejdet og er spændte på resultatet.

Skoletjenesten tager udgangspunkt i de
storslåede naturfænomener omkring
GeoCentret og inddrager eleverne så de
i bogstaveligste forstand får viden og
kridt under neglene. For både klasser på
lejrskole og lokale klasser på fagudflugt
kommer en vifte af fagrelevante undervisningstilbud, hvor klassen undervises
af en naturvejleder. I skoletjenesten
kobler vi tekniske hjælpemidler (GPS,
SMS, datalogning mv.) sammen med en
solid faglig naturvejledning. Den moderne teknologi bliver herved et supplement og en indgangsvinkel, til læring
om de enestående naturfænomener på
Møns Klint.

Skridtet videre i den teknologiske formidling
Flere af de tekniske hjælpemidler eksisterer i dag i bedste velgående på andre
naturcentre og naturskoler rundt omkring i landet. At blive guidet rundt i
naturen efter en GPS, og måske kommunikere med en lærer eller en server
med sin mobiltelefon er flere steder
avendte hjælpemidler. Men når GeoCentret åbner til maj 2007 vil vi gerne
være et skridt videre i den teknologiske
formidling end man kan i dag. Derfor
samarbejder vi med forskellige institutioner og inspireres gerne gensidigt. Kulturarvsstyrelsen har flere steder i landet
bla. på Frilandsmuseet og Vikingeskibsmuseet, et pilotprojekt om teknologisk
formidling. Det foregår via en avanceret
mobiltelefon og GPS, der automatisk
modtager information om det område
man står i, alt afhængig af hvor man bevæger sig hen. Indfører vi det samme
system på Møns klint vil ens mobiltelefon altså f.eks. bippe med en sms, billede, lyd eller video, når man bevæger sig
op på udsigtspunktet Dronningestolen
”Du befinder dig nu på Dronninge
stolen med 128 m lodret fald foran dig.
Her kan du til højre se vandrefalkens
rede og til venstre….osv.”
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Location based computer games

Vi er langt fra færdige

Der er naturligvis tekniske og praktiske
begrænsninger, der begrænser brugen af
det eksisterende hardware. På nuværende tidspunkt er avancerede mobiltelefoner og GPS endnu ikke hvermandseje
og som en detalje har vi på Møns Klint
ikke lige nogen mobildækning…. Mobildækningen findes der dog råd for, da
TDC sætter en sender op i området. Det
er værre med den tekniske begrænsning, for hvis det bliver alt for avanceret,
indviklet og besværligt, så vil ingen benytte de tekniske muligheder. Og så er
der GPS-signalerne. Bortset fra selve
klinten er området dækket af tæt løvskov. Der findes i dag GPS´er med et såkaldt Sirf-chipsæt der kan registrere reflekterede sattelitsignaler, hvor det ikke
er en begrænsning at befinde sig i tæt
skov, men prisen er også derefter.
		
o

Med de forskellige tekniske
muligheder og begræns
ninger er vi inde en meget
spændende udviklingsfase.
Skulle du være interesseret i
at høre mere, er du velkommen til at tage kontakt.
Har du ligeledes selv gode
erfaringer med at koble
forskellige tekniske hjælpemidler med traditionel
naturvejledning hører vi
meget gerne fra dig:
Tlf.: 4042 9612
Mail: jgk@moensklint.dk

GeoCenter Møns Klint
åbner maj 2007 Velkommen!
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Fotos: Raadvad Naturskole

GPS i hverdagen
– på naturskolen
Anvendelsen af GPS - global positioning system, og de dertil hørende satellitmodtagere, er blevet
hverdag på naturskolen nærmest
på linie med lupglas og graveskeer. Eller i hvert fald på linie med
alle andre elektroniske redskaber –
som vi bruger mange af.
Drenge forduftet i Bøllemosen

Af Dorrit Hansen , leder af Naturskolen i Raadvad.
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Vi har haft GPSerne i ca. 3 år, og vi
brugte lidt tid på at lære dem at kende
selv, inden ideerne til at bruge dem begyndte at blomstre. Jeg fik en rigtig ahaoplevelse ved at uddele GPSer til et par
5. klasses knægte ved Bøllemosen sammen med et ark til at notere waypoints.
De fik ca. 2 minutters introduktion til
apparaterne og opgaven med at lave et
kort over området, incl. markering af
deres egne yndlingssteder, hvorefter de
forsvandt uden nærmere aftaler.
Vi nåede at blive nervøse over, hvor de
blev af, og hvilke ulykker de var i gang

med, inden de kom tilbage halvanden
time senere med mappen fyldt med
waypoints og kunne berette, at de til deres fødselsdag ønskede sig både GPS –
og det seje clipboard til at notere i! Resultatet blev - med brug af ternet papir
og efter nogen matematiksved på skolen
- kortet, du kan se her på siden. Klassen
var naturklasse, men ellers meget normale…

Kort og naturforvaltning

Det med at lave kort med GPS har vi
sidste år arbejdet videre med på en tur
til 5.-6. klassetrin. Der er stor interesse
for turen, hvor eleverne får en intro til
GPS – satelitter og alt det – og i grupper
registrerer eksisterende landskabselementer i et område af Dyrehaven (fx
vådområder, hjortefodersti, dyreveksler,
hegn, og andet der mangler på de eksisterende kort). Desuden markerer de
områder til de elementer, de synes der
”mangler” i skoven - sheltere, klatretræer, udkigstårne oma.
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Hver gruppe indtegner deres egne registreringer på prikpapir sammen med et
par fixpunkter, og overfører det hele til
OH-folie, således at vi faktisk får forståelsen af hvad GIS egentlig er (se anden
artikel), når vi lægger alle folierne over
et basiskort. Og så kan vi tale om hvordan skoven er kommet til at se ud som
den er, og hvordan vi kan påvirke udviklingen i den retning vi selv gerne vil.

Sjov med GPS

Fordi der alligevel er meget at sætte sig
ind i sådan en dag, hvor man også skal
nå at snakke naturforvaltning, har vi i år
udbudt en tur der hedder ”Sjov med
GPS” til 4.-5. klasse. Her starter vi stille
og roligt med at lære GPSen af kende og
lave små øvelser omkring naturskolen.
Og så laver vi naturligvis en skattejagt,
for det er jo det helt oplagte med en
GPS; at man kan finde derhen, hvor nogen andre har lagt en skat – jævnfør
www.geocaching.dk, som de fleste har
hørt om. Kompetencerne til at indtaste
og markere waypoints, samt at finde
dem på et kort, kan så hurtigt aktiveres
på andre ture, hvor vi bruger redskabet.
Erfaringerne med GPSen som et redskab, der både har muligheder og begrænsninger er også vigtig. Den kræver
for de betalelige modeller en vis grad af
åben himmel, den kan kun navigere, når
den er i bevægelse, der skal være batterier på, der er grænser for præcisionen
osv.

Istid, krimi, løb og leg

Turen der følger efter ”Sjov med GPS”
kan være ovennævnte ”Lav kort med
GPS”, men også fx vores ”Istidsrally” –
hvor vi bruger GPSerne til at sende de
store elever på egen hånd til steder i
landskabet, hvor der er forskellige landskabselementer, der er værd at bemærke
og som de skal observere og vurdere.
Det er skønt for både os og dem at vi
ikke altid skal følges. Jeg møder dem et
par gange derude undervejs, og vi diskuterer hvad de har set og ser på det de
evt. har indsamlet – fx jordprøver.
GPSerne har også været en vigtig del
af vores krimitur ”Fang krybskytten”,
hvor eleverne skal vurdere mange spor
og sammenholde diverse oplysninger
for at finde den skyldige i en alvorlig
krybskyttesag i området. Det ene spor
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er observeret af en kondiløber, der naturligvis havde sin kombinerede pulsmåler og GPS med sig og kunne berette
på præcis hvilken position, han observerede noget vældig suspekt, som de
unge politiassistenter bør komme ud at
efterforske. Et mobiltelefon opkald er
registreret på en position, der først skal
findes på kortet før det vurderes om stedet er værd at besøge…osv.
Det er overflødigt at nævne, at GPSerne er geniale til alle slags løb og udfordringer i skoven, samt naturligvis til registreringer af fund af alle slags i skoven
og på søen – og til vores GIS-ture (se
anden artikel). Jeg mener at det at forstå
GPSen giver en forståelse for begrebet
”sted” og for landskab og jordklode på
en mere nuanceret måde end kort og
kompas – og så er den genial til at få
folk derud hvor vi gerne vil have dem!
o

Eleverne bruger GPS til at tegne
kort og indtegne forskellige landskabselementer.

Valg af GPS
– afhænger af formålet og økonomien
Vores GPSer er den basale GARMIN model Geko 101. Der er få knapper, men selv
følgelig også begrænsede muligheder. Skærmen er i sort/hvid og sproget er engelsk. Der kan ikke lægges kort i, hvilket vi heller ikke har brug for. Der kan ikke
lastes eller lodses data fra eller til computer, hvilket vi først for nylig har fået brug
for i forbindelse med vores ”Kronvildt og GIS”-ture.
GPS’en kan skifte mellem mange koordinattyper, herunder UTM, som vi normalt
bruger, fordi det er nemt at regne med og bruge sammen med flade kort, fx vores
4cm kort.
Satellitmodtageren er imidlertid ikke så stærk, at den kan slå gennem kronetaget i
sommerskoven.
Vi har 13 stk. for tiden, hvilket gør at en normalklasse kan være ti eller tre om én
GPS. De har kostet 6-800 kr. stykket, på forskellige tilbud. Det næste vi skal have er
nogle, der kan læses data fra og til.
Når man køber GPS’er skal man være opmærksom på, at der er et nyt europæisk
satellitsystem på vej.
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GIS i naturformidlingen
– hvad er
meningen?

Fotos: Raadvad Naturskole

Geografiske informationssystemer
– GIS - bliver brugt på alskens måder i dagens Danmark. De spiller
med under kommunernes håndtering af kloaknettet og deres bud
på sikre skoleveje uden for mange
registrerede uheld – for din søgen
på krak.dk og din fascinerede følgen af Gatatheaekspeditionens
placering på kloden via Google
Earth.
Hvad er GIS?

Af Søren Tange Madsen (øverst)
og Dorrit Hansen, Naturskolen i
Raadvad.
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GIS handler overordnet om at lægge informationer ind på kort – om at knytte
informationer til punkter eller arealer
på kortet, og gøre dem søgbare og visualiserbare rent grafisk i forskellige lag
ovenpå et baggrundskort som fx et luftfoto eller 4cm kort.

Hvordan kom det i stand?

På Raadvad Naturskole holder vi
meget af kort, og da vi opdagede at et
projekt på linie med vores egne to
ITMF-udviklingsprojekter om naturhjemmeside og datalogning (IT, Medier
og Folkeskolen, se www.itmf.dk) handlede om GIS til folkeskolebrug (se www.

geografforlaget.dk under siGis) var vi
straks interesserede i at forsøge at se,
hvad det kunne bruges til. Et projekt
med at fremme brug af IT i skolerne i
Gentofte bragte os i forbindelse med en
glad lærer fra Tranegårdskolen, der gerne ville bruge GIS i et biologiprojekt
med en 8. og en 9. klasse.

Hvad gjorde vi?

Vi købte det professionelle GIS-software
ArcView gennem Geografforlaget sammen med nogle webbaserede vejledninger på folkeskoleniveau. Kommunen
gav os et brugbart basiskort (alm. digitalt 4cm kort). Vi brugte en dag på at
komme i gang, og eleverne var selvfølgelig rigtig gode til at bruge programmet, trods dets åbenlyst ikke optimale
brugerflade til børn og naturvejledere...

Søprojektets gang

Vores projekt gik ud på at arbejde med
søer i Gentofte Kommune. Eleverne
valgte i grupper hver en sø de kendte eller fandt på kortet. Vi brugte en dag på
selve undersøgelserne, hvor eleverne
gennemførte basale undersøgelser på
egen hånd, og fik besøg af racercyklende
lærer og naturvejleder med det dyre grej
vi ikke havde fem kopier af.
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Data lægges ind i GIS-programmet

Efter således at have indsamlet data fra
fem søer (forekomst af udvalgte dyr og
planter, ilt, pH, hårdhed, temperatur,
næringsstoffer…) kunne vi knytte et linie i vores dataark til hver af de søpolygoner vi havde lagt/digitaliseret ovenpå
baggrundskortet. Ud fra vores data,
kunne vi visualisere iltindholdet i de
fem søer v.h.a. en farveskala, og vi kunne søge på sammenhænge, som fx hvilke søer har et iltindhold over 8 mg/l og
forekomst af dansemyggelarver – eller et
kvælstofindhold over en bestemt værdi
koblet til forekomst af rørsump af en vis
størrelse, sammenhæng ml. hårdhed og
pH osv.

Hvad kunne man så?

Søernes placering i landskabet gav mulighed for at diskutere de forskelle vi
fandt og GIS gav eleverne mulighed for
at lægge et lag mere på deres undersøgelser. Ofte kan undersøgelsesresultaterne være enden på et feltarbejde, her var
det nemt og sjovt at sammenholde resultater på mange leder og kanter. Vi fik
et grafisk resultat, der kunne tolkes af de
fleste, og bruges i skriftligt arbejde. Vi
havde også muligheden for at koble
egne data til tidligere elevers resultater
eller til data indsamlet af fx kommunes
miljømedarbejdere.

Andre anvendelser

Projektet blev selvfølgelig også på en
måde tværfagligt eller i hvert fald et
projekt som geografilæreren også kunne
profitere af i arbejde med fx regionale
mønstre. Pludselig kendte eleverne et
avanceret IT-redskab, som fx også kan
bruges i samfundsfag til at se på forde-

ling af og sammenhænge imellem
huspriser, beboernes alder, politiske tilhørsforhold, antal børn, husstands
indkomster eller hvad eleverne vil arbejde med.

Egne data og medbestemmelse

Det store for os som naturskolefolk var
at se elevernes entusiasme over medbestemmelse og selvstændighed i flere dele
af processen – samt det, at deres egne
data kunne bruges meningsfyldt til at se
sammenhænge og finde eller bekræfte
relationer, der kan genfindes i både biologibøgerne og lokalavisen.

Fuglefløjt på kort
Senere på året ruller vi ud
med vores forhåbentlig eget
lille GIS-program med mulighed for at lægge info ind på
et kort over lokalområdet.
Her skal vi registrere fuglestemmer rundt omkring med
DOF-Allans fede lyttegrej (se
den næste artikl her i bladet)
– og forhåbentlig kommer
eleverne til at lægge fuglelyd
på egne kort.

GIS og kronhjorte

Vores GIS-arbejde stopper selvfølgelig
ikke her. Lige nu arbejder vi med at
registrere kronvildtets brunstpladser i
Dyrehaven med 8. og 9. klasser vha.
GPS. Vi opmåler pladshjortenes territorier med GPSen og tæller hinder og registrerer ”naturtyper” present i territorierne (vandhuller, åbent græsland,
skovtykninger mv.).
Siden læser vi brunstpladserne ind i
ArcView, beregner areal og allokerer de
øvrige data til felterne. En tur der er
”solgt” som et udviklingsprojekt, der
stiller visse krav til både tidsramme og
elever. De mange data, der er indsamlet
af hjorteentusiaster gennem tiden er
med til at perspektivere elvernes observationer, og vi bruger luftfotos i stedet
for 4cm kort.

Andre ideer

De landskabelige og biologiske muligheder er mange, hvis man vil arbejde
med GIS. Eleverne kan lave deres eget
kort over det lokale istidslandskab, naturtyper, jordsammensætning, eller registrering af hvilken som helst dyre eller
planteart, fx forekomst af padder i
vandhuller sammenholdt med andre
data. Et hav af muligheder. Tiden vil arbejde for mere venlige brugerflader, lettere tilgængelige kort til formidlingsbranchen, og mere GIS til folket.
o

Foto:
Allan G. Nielsen

Flyv med fiskeørnen
Der har i de senere år været flere projekter med montering af satellitudstyr på trækkende fiskeørne. Søg fx på
Osprey og satellite på Google - og kig
særligt på Finnish Museum of Natural
History.
Kan man skaffe de satellitmodtagne
koordinater, der beskriver ørnens placering på givne tidspunkter (og det
har jeg set i Finland, at man kan) kan
de indtastes i Google Earth - og vupti
er du ude at flyve over bjerge og dale
mange 1000 km med din helt egen
fiskeørn!
Måske en måde at fascinere store elever der ellers ofte synes fugle kan
være lige meget…

Her har eleverne registreret sigtedybde i 5 søer i Gentofte og
lagt data i ArcView.
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Man tager
en paraply…

Af Allan Gudio Nielsen. Naturvejleder i DOF/Fugleværnsfonden

Som nybegynder kan det være en
ret frustrerende kaosoplevelse at
lære vores hjemlige fuglearters
sang og kald. Let er det heller ikke
og der skal arbejdes for sagen.
Forude venter der mange timers
slid i naturen, medbringende fuglebog og cdafspiller, og utallige
timer hjemme i køkkenet, bukket
over opvasken, mens der lyttes til
cd’en med fuglekvidder: ”Bogfinke
– og i baggrunden Nøddekrige”.
Lav din egen fuglestemme-cd

Den bedste metode til at lære fuglestemmer er dog selv at optage dem. At
lave sin egen optagelse af en fugl kan
være meget lærerigt. For det første er
man tvunget til at komme helt tæt på
fuglen for at få en fornuftig optagelse.
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Før at det kan lave sig gøre kræver det
kendskab til fuglens levevis, og man kan
dermed ikke undgå at lære en masse om
fuglen, inden optagelsen endelig sidder i
skabet. For det andet vil man hurtig opdage, at vores hjemlige fugle ikke kun
synger med et næb, men at hver art gør
brug af et utalt af forskellige sangnuancer og kald. Efterhånden har man fået
samlet en hel lille fuglestemmecd af havens fugle – og de sidder faktisk rigtig,
rigtig godt fast i bevidstheden.

Paraply, mp3 og et besøg på bilkirkegården

For at komme i gang kræves naturligvis
lidt udstyr og her et par forholdsvis billige, men bøvlede forslag, og så et dyrt,
men særdeles anvendeligt alternativ. En
klassiker er paraplymodellen. Man tager
en paraply og beklæder den indvendigt
med alufolie og sætter en mikrofon på
paraplyens skaft med hovedet ind mod
folien. Sådan så min første parabol også
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ud. Som optager brugte jeg en næseblodstung Sony spolebåndsoptager og
senere en båndoptager, men hvem bruger båndoptager – eller spolebånd nu
om dage? I stedet kan man bruge en minidisk som optager og anskaffe en mikrofon – hvilket hurtig vil vise sig at
være ikke er helt billigt. Selvom det godt
nok er på mode at ligne en nørd, så ligner man altså en fra Star Trek, når man
sniger sig rundt i skoven med sin stanniolovertrukne paraply…
En anden mulighed er at bruge en
mp3-optager sat på en lang pind, der
kan stikkes op under næbbet på den
syngende fugl. Jeg er selv for gammel til
mp3 og har ikke prøvet denne metode,
men modellen er sikkert brugbar. Dog
vil lydbilledet med garanti være meget
broget, da denne model mangler en retningsbestemt parabol, således at stemmeoptagerens største fjende, den allestedsnærværende baggrundsstøj, altid
vil forringe optagelserne gevaldigt. Endelig kan den fingersnilde besøge den
lokale bilkirkegård og rippe et bilvrag
for lygteparaboler. Lygteparabolen kan
siden bygges sammen med en minidisk
og mikrofon, hvilket fungerer udmærket. Modellen har desuden den fordel at
kan ligge i en almindelig rygsæk.

Og så den dyre løsning

Fælles for alle ovennævnte gør-det-selv
opskrifter er, at de alle virker, men alle
er forholdsvis bøvlede at fremstille og
kvaliteten på optagelserne sjældent særlig gode. Vil man lave rigtig flotte lydoptagelser, der snildt kan matche de fuglecdeer man kan købe i butikken, så må
der andre boller på suppen. Det koster
naturligvis. For cirka 5.500 kr. kan man
få en parabol af plastik der kan foldes
sammen til et rør, en mikrofonen af meget høj kvalitet og en minidiskoptager.
Desuden bør man købe et sæt høretelefoner. Med dette udstyr, der hverken fylder eller vejer særlig meget, kan man
lave de flotteste fuglestemmeoptagelser.
Jeg har i øjeblikket 3 stk. paraboler af
mærket Telinga. De har nu fungeret
upåklageligt i 3 år og kan varmt anbefales. Læs mere om Telingas paraboler på
www.telinga.com/index.html. I øvrigt
bruger jeg Adobe Audition til senere bearbejdning af optagelserne i computeren.
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Foto: Allan G. Nielsen

Lav en fuglestemmejagt

Parabolerne bruger jeg blandt andet til
fuglestemmejagter. Her skal deltagerne i
hold konkurrere om at lave optagelser af
en række udvalgte fugle, og samtidig
indsamle data, der til slut kan bruges til
at kortlægge en fuglebestand i et område. Kender man sit område godt og begrænser antallet af arter der skal optages
(i første omgang let genkendelige arter
som fx solsort, sangdrossel, ringdue,
musvit, gransanger, bogfinke og løvsanger), kan alle være med.
På en indledende fugletur, hvor man
også gennemgår områdets forskellige
biotoper, lyttes der til de arter som er
udvalgt til jagtarter. En god hjælp til at
huske de udvalgte fugle er, at ledsage
dem med huskeremser. Fx lyder det
som om bogfinken synger ”Der, der, der
er ikke mere WC-papir”! Nu kan jagten
gå i gang. Hvert hold trækker et fuglestemmekort med oplysninger om fuglen, hvilken biotop den foretrækker og
hvor mange point, det giver at finde fug
len. Det er tilladt at genopfriske fuglens
sang inden jagten på fuglen går i gang.
Når fuglen er fundet og optagelsen er
i hus skal den kontrolleres før et nyt
kort kan trækkes. Inden jagten på næste
fugl kan gå videre, skal gruppen indtegne fuglens initialer, fx BF for bogfinke,
på et stort landkort over området. Hver
syngende han antages at repræsentere et
ynglepar og når jagten er overstået, og
alle de mange fuglens initialer er indtegnet på kortet, vil der tegne sig et tydeligt
billede af den lokale fugle bestands størrelse.
o

På Skoven-i-skolen findes
flere fine undervisnings
oplæg om fuglesang – sågar
et oplæg til hvordan, man
bearbejder sine egne optagelser og bruger dem i undervisningen.
I Fugle og Natur nr. 3 kan
man læse mere om hvordan
man kan lave en fuglestemmejagt. I artiklen er der
desuden et link til en billig
parabol og omtale af et fugle
jagtskursus til foråret.
Desuden kan Benny Gensbøls
”Fuglestemmerne omkring os 1-3” anbefales hvis
man skal ud og anskaffe sig
en cd med fuglestemmer.
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Tilbage i 2001 afholdt Amtscentret
for Undervisning på Fyn, Fjord og
Bælt og Trente Mølle i samarbejde
et dagskursus for lærere med titlen
”Børn filmer naturen”. Formålet
med kurset var at sætte fokus på
brugen af video i forbindelse med
fagene natur/teknik og biologi.

Af naturvejleder Leif Sørensen,
Trente Mølle

Under evalueringen gjorde flere af kursisterne opmærksom på, at det er meget
resursetungt at sætte det nødvendige
udstyr op, sætte sig ind i teknikken etc.
– alt dette set i forhold til fagenes placering i timeplanen.
På denne baggrund opstod ideen om
at indrette Trente Mølle til filmstudie.
En skoleklasse skulle kunne komme på
Trente Mølle en hel dag og lave deres
egen naturfilm. Amtscentret var straks
med på ideen, og stillede seks komplette
sæt udstyr til rådighed i to uger. Derudover lavede de en kort omtale i deres
kursusavis og tegnede en plakat til projektet. Tilmeldingerne strømmede ind
og inden plakaten nåede at blive trykt,
kunne vi have fyldt 5-6 uger !!!

Naturopia

De to uger oprandt, og lokalerne på TM
blev ombygget til et mindre filmstudie Naturopia var en realitet. Seks digitale
arbejdspladser med redigeringsudstyr,
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videokameraer og andet optageudstyr
blev etableret. Lokalet fyldtes med
håndbøger, akvarier, fangstudstyr og andet til inspiration og praktisk brug. Og
sådan har det været to uger om året
hvert år, sidst her i august 2006. Vi har
gjort en del erfaringer gennem årene,
selvom grundprincippet er det samme.
En typisk dag starter med at en klasse
kommer ved 9-tiden og slutter igen kl.
15.00. Vi starter med en introduktion til
naturfilm generelt, forskellige genrer, og
ikke mindst fup og manipulation i naturfilm. Illustreret med klip fra forskellige mere eller mindre vellykkede professionelle naturfilm. Næste fase er en
introduktion til kameraet. Her gælder
det om, at få eleverne til at benytte de
grundlæggende funktioner, der er nødvendige i denne procedure og derudover ellers få dem til at glemme alt det,
som kameraet også kan. En idefase er
næste skridt – og her er erfaringerne, at
jo mindre og jo mere konkret emne eleverne vælger, jo bedre bliver filmen. Så
er det ud at ”skyde” nogle dyr, planter,
svampe eller hvad filmen nu skal handle
om.

Frem mod deadline

Efter et stykke tid vender eleverne tilbage og lægger deres film ind på mac´en.
Og nu kan de pludselig se, at alt det jeg
startede med at fortælle om kameravinkler, uønsket lyd, hvordan man undgår ”hjemmevideo” etc. måske var rigtigt nok!
Så går dagen ellers slag i slag. Nogle
fra gruppen optager mere film, andre
redigerer billederne, der skiftes, der bliver lagt tekster ind, der lægges overganNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

ge mellem filmsekvenserne ind, der lægges evt. lyd på og til sidst bliver der lagt
baggrundsmusik ind. Det kan lyde som
et hektisk program, hvad det også er,
men vi prøver bevidst at opbygge en
hektisk stemning, hvor deadline er en
afgørende faktor. Madpakker bliver spist
når og hvis der er tid, og ikke nødvendigvis alle på samme tid. Alle grupper
kæmper for nu at nå alle de ting, man
gerne vil med sin film. Til sidst vises filmen og klassen får en DVD tilsendt
med dagens resultater.

pludselige finder en kæmpe snog og laver en af årets film……
Helt afgørende for, at vi nu har kørt
med det i seks år, er også at det har vist
sig, at teknikken her er med til at få 7. til
10. klasse ud på naturskolen, en aldersgruppe vi ellers har svært ved at nå.
Teknikken og især computeren, bruges
som indfaldsvinkel og øjenåbner og er
med til at gøre at biologi bliver spændende og interessant for denne aldersgruppe.

Hvor er naturvejledningen?

Der er sket meget i løbet af årene og bl.
a. er udstyret skiftet ud med bærbare
computere og nye kameraer er kommet
til - alt sammen finansieret af Amtscentret for Undervisning. Sættet har i alle
årene også været brugt af Fjord og Bælt,
der også i to uger hvert år har kørt deres
udgave af ”Børn og unge filmer naturen”. Senest er Odense Zoologisk have
kommet med og udstyret står til rådighed for alle naturskoler på Fyn.
Ud over det konkrete eksempel med
”Børn og Unge filmer Naturen” – åbner
det op for det perspektiv at lignende
samarbejde kunne etableres på andre
områder. Ingen naturskole (eller i hvert
fald meget få) vil have mulighed for at
løfte et sådant projekt økonomisk. Jeg
ser store muligheder i at naturskolerne i
en region, sammen med et amtscenter
udvikler undervisningstilbud, og at udstyret derefter kan cirkulere mellem naturskolerne, der så bidrager med lokalkendskab, og sætter rammerne for en
god formidling med grejet. Så kunne
skolerne, hvad flere af mine gør, lægge
det ind i deres årsplan og vælge en naturskole, der er tæt på. Erfaringsudveksling mellem naturskolerne vil kunne
etableres, og evt. danne baggrund for
udvikling af egentlig undervisningsmateriale.
Ved at cirkulere rundt med materialet
vil det blive brugt mest muligt – og indrømmet selv om der er rigtig, rigtig
sjovt at lave ”Børn og Unge filmer naturen” – så trænger man til noget helt andet efter 14 dage. Så grib fat i dit amtscenter og kom i gang. Om et par år
mødes vi måske på den første landsdækkende naturskolenaturfilmfestival!
o

Indtil videre har det ikke handlet meget
om naturvejledning – men mere om videoproduktion. Det var da også fra starten et af vores overvejelser, om der nu
også blev plads til naturoplevelser, biologi etc., og om ikke alt ville ende i ren
teknik. Og skal jeg være ærlig, så er der
grupper, der formentlig ikke er blevet
meget klogere på noget derude, på sådan en dag. Men rigtig mange gange
lykkedes det heldigvis også. Se en gruppe elever opdage, hvordan edderkoppens spind sprøjter ud af de forskellige
kirtler på bagkroppen, eller se, når en
græshoppe bliver spundet ind. Eller da
tre drenge, der laver en film om galler,
pludselig opdager en galle, der tidligere
kun er fundet to steder i Jylland. Det
blev der en herlig lille film ud af. De
glemmer aldrig, hvad en galle er.

Kameraet som øjenåbner

De gode eksempler er der heldigvis rigtig mange af, og her er min erfaring, at
kameraet er rigtig velegnet til at være
øjenåbner for eleverne. Især insekterne
og det andet småkryb er rigtig godt at
arbejde med. Når man kan få dem til at
gå tæt på, rigtig tæt på, opdager de - når
billederne blæses op på en skærm - ting
de ellers aldrig ville have set. En myre,
der malker en bladlus bliver pludselig
meget vedkommende. En film om ænder i søen bliver til gengæld så gabende
kedelig. Her ser vi ikke noget på filmen,
vi ikke har set 1000 gange før i parken.
Selvfølgelig er der også grupper, hvor
det mest handler om, hvordan man selv
ser ud på filmen og om man tør filme
sin bare …. Men det hører heldigvis til
sjældenhederne og opvejes af dagen
med lærerens egen skrækgruppe, der
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Et naturfilmnetværk?

Fotos: Leif Sørensen
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Natur-teknik
på Vestre Hus
Fotos: Bjørli Martha Lehrman

På Vestre Hus har jeg indført et par
tekniske hjælpemidler, som jeg er
meget begejstret for, og som jeg
bruger hver eneste dag.
Det drejer sig om en bærbar computer,
der er koblet til en elektronisk tavle og
til en god projektor, samt om et par videokameraer, der også er koblet til projektoren og hvoraf det ene kan monteres
på stereolup og mikroskop.

Ved hjælp af dette udstyr kan jeg bl.a.:

Af Bjørli Martha Lehrman, leder
af Vestre Hus Børnenaturcenter,
Allerød.
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Vise direkte optagelser af naturbegivenheder i nærheden, som alle i rummet
kan se på én gang. Det kan være en redefuld fugleunger, der bliver fodret i en
rede på gavlen, en edderkop der fanger
et bytte eller en vandkalvelarve, der udsuger en haletudse.
Jeg kan vise detaljer på de smådyr,
som børnene netop selv har fanget. De
kan f.eks. se masken bliver trukket ud
på en guldsmedenymfe og de kan se de
små gule unger på maven af en bænke-

bider. De kan sammenligne foden på en
salamander og en vandkalv, se cikadenymfen komme ud af en klat gøgespyt
og se edderkoppeunger myldre ud af en
ægkokon.
Jeg kan nemt vise relevante filmklip. F.
eks. bruger jeg klip fra filmen Mikrokosmos, hvor man bl.a. kan se en myg
blive klækket fra vandoverfladen.
Jeg kan stå ved den elektroniske tavle
og browse på Internettet. Hovedsageligt
bruger jeg centrets egen hjemmeside,
som jeg har fyldt med de oplysninger,
jeg ved, jeg tit får brug for. På den måde
kan jeg f.eks. vise, hvad diverse larver,
man kan finde i skoven, udvikler sig til
som voksne. Og børnene kan selv låne
tavlen og prøve det samme.
Jeg kan gemme og udskrive notater og
tegninger fra tavlen. Både dem der er
lavet med projektoren tændt og elektronisk pen, og dem der er lavet med slukket projektor og almindelig whiteboard
farve.
Når vi har været på tur, plejer jeg endNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

videre altid på skærmen at vise de digitale billeder, som jeg har taget på turen.
Det giver mulighed for at genopleve turen og repetere turens oplevelser – og
det er jo altid fedt at se billeder af sig
selv. Samtidig skriver jeg billederne ud
og laminerer dem, så skoleklasser og
børneinstitutioner kan få dem med
hjem, når de går. Det er kanon reklame
for centret, at den slags billeder efterhånden hænger alle vegne.

Argumenter og overvejelser

Hovedårsagen til, at jeg har indført disse
hjælpemidler er jo nok, at jeg selv fascineres af mulighederne. Men samtidig er
der ikke tvivl om, at jeg dermed appellerer til flere børn end tidligere, og at turene gøres mere afvekslende og spæn-

dende. Desuden modarbejder jeg myten
om det lidt sjoskede ved at interessere
sig for naturen.
Personligt ser jeg ingen problemer i at
lukke elektronikken ind i naturskolen.
Det er simpelthen fedt, at alle kan kikke
med på én gang, når noget vises frem.
Og det er godt, at de helt tydeligt oplever, at der er en klar sammenhæng mellem de ting, der sker på skærmen, og
det der sker i virkeligheden.
Jeg kan da stadig godt lave ture uden
brug af elektronik, og der bliver stadig
snittet masser af pinde og lavet primitiv
bålmad på Vestre Hus. Men elektronikken er et supplement, der udvider oplevelsen, og gør naturskolen inspirerende
for flere.
o

Produktinfo:
Tavlen er en I-board, som er
købt hos firmaet Exakt
(www.exakt.dk).
De kommer fra firmaet og
hænger den op og får det
hele til at køre. Programmet
Mimio Xi følger med. Prisen
er 16.495,- kr.
Projektoren er en Voigtländer
XGA 1800 – en kraftig sag –
som er købt hos den lokale
fotohandler.
Mikroskoper, Flex Cam, Panasonic videokamera og koldtlyslampe er alt sammen købt
hos Gundlach (www.gundlach.dk)
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Bigbrother
birdwatch
Alle har ret til 15 minutters berømmelse. Det gælder også tårnfalke!
For tiden bor Danmarks mest
berømte tårnfalkepar på
Naturcenter Vestamager. De er
blevet overvåget af nysgerrige
fuglekikkere, der har luret i deres
fuglekasse via internettet. De er
også blevet TVstjerner på TV2,
som sendte direkte fra fuglekassen
hele pinsen og nogle få gange i resten af yngleperioden.

Af Naturvejleder Jes Aagaard
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Jægersborg Statsskovdistrikt

TV2 lavede også baggrundsudsendelser
om tårnfalkene, hvor vigtige personer
blev interviewet, og skelsættende begivenheder filmet. Tre gange havde de kamerahold på Naturcenteret med specialudstyr til at indfange levende billeder.
Vores tårnfalke klarede det store medietryk med stor tålmodighed, og selv om
de var blevet linselus, fik de ikke stjernenykker!

En del af en fugleudstilling

Hvordan havnede de tårnfalke dog på
nettet og i TV? Det hele startede for to
år siden, hvor vi lavede en fugleudstilling på Naturcenter Vestamager. Vi anvender mest udstoppede fugle for at mi-
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Fotos: Jes Aagaard

nimere afstanden til den befjerede
verden. Jeg syntes dog, at der manglede
et ”live” element, og ideen udsprang om
et webcam i en fuglekasse nær udstillingen. Inspirationen kom fra en lignende
opsætning, som DR B&U lavede for
nogle år siden. Da vi først havde et signal inde i udstillingshuset, lå det snublende nær at sende det ud på nettet og
bruge det som lokkemad for fugleudstillinger og for fugle i al almindelighed.
Min ambition var fra starten at kunne
vise live billeder og ikke kun billedopdatering hver 10 sek., som det ses mange andre steder.

Samme adresse – ny bolig

Der har i mange år boet et par tårnfalke
i en kasse nær udstillingshuset. Tårnfalkekassen sad på en gammel telefonmast,
som brutalt blev fældet i november måned. Der blev rejst en ny 7 meter høj
stolpe med et Bigbrother Birdwatch hus
på. Inde i tårnfalkekassen var der blevet
monteret et webkamera oppe under taget, så den kunne filme ned i bunden.
Den nye tårnfalkekasse er placeret således, at man kan stå i udstillingshuset og
se ind i kassen på ca. 150 meters afstand. Skiftet til den nye kasse forløb
godt, og tidspunktet var velvalgt. Nogle
tårnfalke, bl.a. vores, bruger deres kasse
til at overvintre i, og de havde derfor
god tid til at finde og vænne sig til den
nye kasse.
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Filmet oppefra

Når kameraet blev monteret i taget, er
det fordi tårnfalke, og i særdeleshed deres unger, er nogle være svin. De gylper
og skider gerne i reden. Hvis en linse
skal filme i et vandret plan, skal den beskyttes af en glasflade, som det er nødvendig at rense næsten dagligt. Det er
også en udfordring at anbringe kameraet, så det ikke får direkte modlys fra solen. Der skal helst være en nogenlunde
jævn belysning af det felt, der bliver filmet, ellers får kameraet problemer med
hvidbalancen.

Tekniske detaljer

Et webcam er i vore dage en fin lille
konstruktion, som kan placeres alle steder. Til vores opsætning har vi valgt et
engelsk mærke (se faktabox), som har
specialiseret sig i webcams til fuglekasser. Et webcam leverer et analogt signal,
som kan køres direkte ind i en tvskærm. For at sikre en ordentlig signaloverførsel, valgte vi at lægge et tv-kabel
fra tårnfalkekassen til udstillingshuset.
Der findes andre løsninger på markedet,
hvor den trådløse teknologi udnyttes.
Den dyre løsning med et kabel løser
også et andet problem. På den måde kan
der føres strøm frem til webcamet. Alternativt skal der arbejdes med batterier,
som er dyre og kræver vedligeholdelse.
Det analoge signal bliver i udstillingshuset koblet til en PC, hvor det digitaliseres og streames til en server i Skov og
Naturstyrelsen. Herfra er det en simpel
ting at koble op via en URL adresse og
indsætte det i en hjemmeside. Et stort
problem er at have en serverkapacitet,
der kan bære mange hits. Så vidt jeg
ved, var vi en overgang oppe på at bruge
80 % af Miljøministeriets kapacitet pga.
antallet af hits på tårnfalkene. Det var
især lige efter TV-indslag, hvor der i
primetime blev reklameret for tårnfalkenes hjemmeside.

Driftssikkerhed og kabelmus

Den helt store udfordring i en opsætning som vores er teknisk stabilitet.
Holder kameraet, er opsætningen på
PCen, der streamer signalet, driftssikker, og er der kapacitet nok på serveren?
Det var først i år, vi fik den fornødne
stabilitet i opsætningen, til at vi kunne
gå offensivt ud og lave markedsføring.
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Hvad har det kostet?

Og så gik der mus i den - det kabel der
forbinder webcamet med PCen var totalt gnavet i stykker af mus, så det måtte
sikres med stålkapper.
For ikke at skulle opfinde den dybe
tallerken igen, lavede vi en kontrakt
med et firma i DR, som hedder DR Design. De erfaringer, de havde med et
webcam i en tårnfalkekasse, havde vi
nogen glæde af (det er ikke så svært, så
med en fiffig elektriker kommer man
også langt). En lumsk plan om at bruge
et DR firma som en bagvej til deres
hjemmeside, viste sig til gengæld at
være vanskelig.

Hvad er det værd?

Jeg ved ikke, om fuglene har meget ud
af det store medieståhej? I bedste fald
får de lidt opmærksomhed, som kan
omsættes til beskyttelse. Den største gevinst er klart den gratis omtale vi har
fået i diverse medier. Vi har bidraget til
branding af Skov og Naturstyrelsen som
en moderne organisation, der tager sig
af naturen og giver befolkningen gode
oplevelser. Skulle tilsvarende reklame
købes, ville det være ubetaleligt i vores
verden.
Stjernedrysset fra tårnfalkene har
smittet af på Naturcenter Vestamager.
De sidste dag i pinsen kom der hver dag
over 600 besøgende på Naturcenteret –
mange pga. falkene. Nu bliver udfordringen at finde på noget vildere. Vi arbejder for tiden med planer om
montering af et trådløst webcam på geviret af de store kronhjorte i Dyrehaven.
Så kan man på nettet følge de store styrkeprøver, når hjortene har deres territoriale kampe. Ikke mindst parringerne,
der oser lidt af maskulin sex, vil trække
kunder på nettet!
o

Det samlede budget for vores
tårnfalke projekt er svær at
afgøre, idet nogle af udgifterne gemmer sig i konsulenttimer i ministeriets brugerservice. Ligeledes har vi
haft ikke ubetydelige udgifter til internettrafik, da der
var flest hit på tårnfalkene.
Diverse udstyr, webcam m.m.
6300,- kr.
Projektledelse og teknisk
bistand fra DR
6600,- kr.
Kabelforbindelse fra tårnfalkekasse til udstillingshus
15.000,- kr.
Fladskærm i udstilling
6000,- kr.
PC til streaming af signal
ca. 6000,- kr.
Desuden server til distribution af signal og trafikafgift til
internet
		

Webcamet er købt hos:

Box Watch Ltd.
Bracken House , Holtye Road,
Edenbridge , Kent TN8 7EG
www.boxwatch.dircon.co.uk
Tel/Fax: 01342 850259.
E-mail:
sales@boxwatch.co.uk
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Vand, lyd og elektronik
Fotos: Fjord&Bælt

Marsvin er kendt for at producere
meget høje lyde, her er det Freja
på Fjord&Bælt i Kerteminde, der
hjælper et par gymnasieelever
med at få lidt lydoptagelser.

Af Allan Winther, naturvejleder
og leder af formidlingen på
Fjord & Bælt, Kerteminde.
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Hvis man spørger nogen om,
hvad de forbinder med ét af de
tre ord i denne artikels titel, er der
ikke mange som nævner de to
andre også. Dette skyldes dels, at
vi ikke er vant til at færdes under
vandet og at elektronik og vand
sjældent er en god blanding. Men
i dette tilfælde har de alt med hinanden at gøre.

I 1950 lavede en berømt dykker og naturmand ved navn Jacques Cousteau filmen ”Den Tavse Verden”. Titlen var dog
ikke særlig rammende, idet der er utrolig mange lyde i havet. Siden Cousteau
lavede filmen, er der blevet meget mere
støj, som er fremkaldt af menneskelig
aktivitet. F.eks. har mange flere anskaffet
sig motorbåde eller jetski, der er mange
flere dykkere, trafikken på verdenshavnene er øget betydelig, flere boreplatforme, flere kabler på havets bund, osv.
Mange dyr i havet bruger lyd på mange forskellige måder og til forskellige
ting. F.eks. kender alle jo hvalernes brug
af lyd til at finde føde og kommunikere
med, mens andre som pistolrejen faktisk
kan slå sit bytte ihjel ved at knipse med
sin klo, sild kan lave pruttelyde til at forvirre fjender med og knurhanen kan

brumme for at skræmme andre væk. I
rekordafdelingen ligger kaskelotten med
en lydpuls (240 decibel), som kan lamme eller dræbe byttet og marsvinet som
laver en af de højeste lyde (120.000 Hz)
frembragt i dyreverdenen.
Indtil for få år siden, var det forbeholdt forskere med ret dyrt og tungt udstyr, at undersøge og prøve at forstå
brugen af disse lyde. Nu er det ved hjælp
af den tekniske udvikling, blevet muligt
at lave hydrofoner, undervandsmikrofoner, for små midler og temmelig simpelt.
Knurhaner kan brumme som en mobiltelefon.
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På Fjor&Bælt i Kerteminde har vi, i
samarbejde med specialstuderende Katja Vinding Petersen, Kbh. Universitet,
udviklet et undervisningsforløb for
gymnasieelever, hvor det er muligt at
optage undervandslyde med en hjemmebygget hydrofon.

Baggrund:

Jo tættere molekylerne i et medie sidder,
jo bedre sendes lyde eller vibrationerne
videre. Vand er et rigtig godt medie at
transportere lyd i. i vand har lyden en
hastighed ca. 1.480 m/s, i luft ca. 340 m/
s og i stål ca. 5.790 m/s.
Lyde udbredes som bølger og kunne
man se dem ville de ligne en bølge af
vand. Man kan prøve at lægge et stykke
papir med fint sand på en højtaler og
starte noget musik. Så vil sandet lægge
sig som små fine bølger, alt efter hvordan musikken, isæt bassen, får papiret
til at vibrere.
Lyds udbredelse er altså det samme
som at sætte et medie i vibrationer,
svingninger eller bølger. En bølges frekvens, ∫, angiver antallet af svingninger
pr. sekund og dette måles i Hertz (Hz).
Én svingning er én hel bølgetop og én
hel bølgedal (~).
Lydstyrke måles i decibel (dB) og er et
udtryk for de trykændringer, der foregår i et medie. Jo større trykændring, jo
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større lydtryk. Lyden bevæger sig med
forskellige hastigheder i forskellige medier, derfor kan lydstyrken i f.eks. vand
og luft ikke direkte sammenlignes. F.eks.
svarer et lydtryk på 80 dB i luft, til 142
dB i vand. Lydtrykket afbildes eksponentielt i en graf, og dermed er en øgning af lydtrykket fra 10 dB til 20 dB
ikke så meget som en ændring fra 80 til
85 dB. Det menneskelige øres smertegrænse ligger ved 120 dB (der er påbudt
høreværn ved 85 dB), et jetfly laver ca.
120 dB ved start og alm. samtale ligger
omkring 60 dB.

Lyde i vand:

Det menneskelige øre er ikke indrettet
til at høre eller retningsbestemme lyde
under vand. Derfor må vi benytte os af
mikrofoner for at høre dem. Man kan
benytte en alm. mikrofon, som er gjort
vandtæt f.eks. med et kondom, men det
er noget lettere at bruge en undervandsmikrofon eller som de rettelig hedder:
en hydrofon.
En god hydrofon koster ca. 10.000 kr.,
men hvis man selv laver den, kan den
laves for under 100 kr.. Dog har den
hjemmelavede visse begrænsninger
mht. hvor langt væk fra den kan måle
lyde, men er lydene kraftige nok, kan
den godt opfange dem.

Hydrofonen som man selv kan
fremstille - se anvisningerne på
næste side.
1: Plastikrør med olie og
keramisk skive.
2: Forstærker.
3a: Høretelfoner.
3b: højtalere.
4: Bærbar PC til at optage lyde.
A: Rapsolie.
B: loddekolbe.
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De små keramiske ringe eller
skiver som kan opfange lyden
- Piezoceramic elementerne.

Det skal du bruge til at
bygge en hydrofon:

• Piezoceramic elementer (lille keramisk ring eller plade) (www.
feroperm-piezo.
com) eller i hobbyelektronik forretninger.
• Coaxledning (f.eks.
3 mm 50 ohm,
Suhner).
• Loddekolbe.
• Loddetin.
• BNC stik mellem
hydrofon og forstærker.
• Raps- eller majsolie.
• Plastikrør med gevind og låg (skal
kunne holde tæt),
ca. 150 mm langt,
ca. 40 mm i diameter og 3 mm tykke
sider.
• Tang til at klippe
ledning.
• Forstærker (f.eks.
en gammel radioforstærker med
mulighed for tilslutning af høre
telefon).
• Høretelefoner eller
PC-højtalere.
• Evt. en bærbar PC
eller båndoptager
til at optage lyden
med.
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Formål:

Piezoceramic elementerne er enten en
meget lille keramisk ring eller en skive,
som er hjertet i hydrofonen. (her billede
af den keramiske skive og ring) Den lille
keramiske del er det der opfanger lyden
og sender den videre via ledningen til
forstærkeren. Her laves lyden hørebar
og sendes videre ud til høretelefon eller
højtaler. Ledningerne loddes enten på
hver sin side af skiven eller ringen. Den
keramiske del sættes ned i plastikrøret
og røret fyldes med olie. Røret lukkes
med et tætsluttende låg (her er det bedst
med gevind). Ledningen monteres med
BNC stik i den modsatte ende. Når hydrofonen er forbundet med forstærker
og høretelefoner/højtaler er man klar til
at måle lyde i vandet. Det bedste ville så
være, at få kalibreret hydrofonen, idet
man ikke, i denne opstilling, ved hvor
høje eller lave lyde man måler.

Det er forsøgets primære formål at eleverne skal lære om lyd i vand, lære at
lyd er vibrationer, blive fortrolig med at
arbejde med simpel elektronik og bruge
det til et formål.
Eleverne vil gennem den indledende
undervisning om lyds udbredelse i forskellige medier, få forståelse for, hvordan lyd kan bruges som en sans, især i
vand. Samtidig bliver de trænet i at
kombinere matematik, fysik, kemi og
biologi.
Undervisningsforløbet består af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del arbejdes der med at forstå fysikken og matematikken i lyd og vand,
desuden også biologisk fremstilling af
lyd fra fisk, krebsdyr og havpattedyr. I
den praktiske del bygges hydrofonen og
der optages lyde fra fisk, krebsdyr, marsvin og sæler. Efterfølgende bliver lydoptagelserne bearbejdet på computerprogrammer og omsat til grafer, der
umiddelbart er til at tolke på.
Undervejs i undervisningen diskuteres menneskeskabt støj og hvilke konsekvenser mange af disse har på havets
beboere.

Eleverne skal selv bygge hydrofonen, der skal benyttes til
lydmålingerne. Det er forholdsvist simpelt at lave den hjemmelavede hydrofon.
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Positive tilbagemeldinger

Vi har endnu kun gennemført få af disse
undervisningsforløb, men har fået utrolig positive tilbagemeldinger fra såvel
elever som lærere. Med den nye gymnasiereform i baghovedet er forløbet skruet rigtigt sammen, idet der er en tværfaglig kombination, samtidig med der er
en relevant praktisk-faglig del.
o

Fakta om
frekvens og bølgelængde
Frekvens (∫)
1.000 svingninger pr. sekund = 1.000 Hz
Frekvensformel:
∫ =1/T
(T = tiden for en bølgelængde)
Eksempel:
Er der 4 sekunder mellem bølgetoppene vil
frekvensen være 0,25 HZ
∫ = ¼ = 0,25 Hz
Lyde med lave frekvenser (lavfrekvente, f.eks.
Blåhval ca. 20 Hz) har længere bølgelængde
og kan sendes over store afstande, men langsomt
Lyde med høje frekvenser (højfrekvente, f.eks.
Marsvin ca. 120.000 Hz) kan kun sendes over
kortere afstande, men ekstremt hurtigt.

Man kan måle lyd fra mange dyr
som man skulle tro var tavse,
her en krabbe der laver bobler.

Bølgelængde (λ)
Bølgelængden (λ) afhænger af materialet og
frekvensen af lyden.
Bølgelængdeformel:
λ = v/ ∫
(v er lydens hastighed i m/s)
Eksempel:
En lyd på 20 Hz har en bølgelængde på 74 m i
vand og 17 m i luft.
i vand: λ = 1480/20 = 74 m
i luft: λ = 340/20 = 17 m
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Nyttige links:
http://www.dmu.dk/Forstå+miljøet/Dyr+og+planter/Marsvin/
http://www.fjord-baelt.dk/
http://www.hvaler.dk/test/testmarsvin.htm
http://lexopen.fateback.com/Marsvin.html
http://www.wwf.dk/9f000c
http://www.phonography.org/water.htm
http://www.ferroperm-piezo.com/
http://www.ferroperm-piezo.com/product-range.html
http://struktur.kemi.dtu.dk/kenny/piezomat.html
http://sonar-fs.lboro.ac.uk/uag/downloads/bender2.pdf
http://www.piezo.com/tech2intropiezotrans.html
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Klosterheden – først med det nyeste !

NATURBUSSEN
Fotos: Klosterhedens Statsskovdistrikt

Naturbussen. På den anden side
er billedsproget med gæs.

Vi har i årevis kæmpet os gennem
skov og hede ad mudrede stier i al
slags vejr – med en flok ustyrlige
unger på slæb. Nu har vi lavet løsningen på alle genvordighederne
– Naturbussen!
Billeder på en skærm – et lydanlæg der kan imponere enhver
”Brian” – DET virker. Og så kan naturvejlederen jo sidde på sin flade,
skærmet mod vind, vejr og alle de
mærkelige dufte fra naturen.
Nej, nej og atter nej!

Af Henning Givskov,
Naturskoleleder på Naturskolen
Kjærgaard Mølle, Klosterhedens
Statsskovdistrikt. (97 86 52 52)
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Det er ikke hensigten, at bussen skal erstatte traditionel naturvejledning i naturen. Naturbussen er et supplement til
andre formidlingsformer. En del mennesker er afskåret fra selv at færdes i naturen og opleve dyrelivet. Store grupper
til fods kan også vanskeligt opleve f.eks.
hjorte og gæs på nært hold. Med Naturbussen kan vi formidle især dyrelivet for
disse grupper. Vi kan fokusere på detaljer og fortælle om netop det billede, deltagerne ser. Er der stemmer fra tusindvis af rastende gæs i april eller en
brølende hjort i september, kan de fylde
bussen, så deltagerne næsten føler dyrene sidder på skødet af dem. Bæveren

kan observeres om aftenen, efter at det
er blevet mørkt – enten ved infrarødt
eller hvidt lys. I den første tid efter solnedgang kan kameraets lysforstærkningsfunktion forlænge observations
tiden ca. ½ time. Er der køretid mellem
afhentningsstedet og turens mål, kan
køretiden bruges til at supplere lokaliteten med relevant tekst eller billedmateriale. På den måde kan deltagerne få
bedre forudsætning for at opleve området, der skal formidles.

En bus med mere!

Efter at have arbejdet på projektet gennem flere år – idéudvikling, beskrivelse,
skaffe penge, tilladelser, finde bus, bygge
om og installere teknik o.s.v. - stod bussen færdig, næsten da, den 1. marts i år.
Den er bl.a. udstyret med handicaplift
og kan medtage 10 elkørestole eller lidt
flere små kørestole. Fuldt bestolet er der
plads til 44 passagerer. Ret traditionelt.
Det nye i bussen er ”formidlingsteknikken”. I et tårn forrest på taget er monteret et fjernstyret digitalkamera med en
kraftig zoomlinse (70 x forstørrelse),
desuden en infrarød spot til natobservation og en retningsbestemt mikrofon.
Inde i bussen er der fire nedfældbare
fladskærme og to billedrørsskærme,
hvor optagelserne kan vises direkte. Et
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godt lydanlæg og en trådløst opkoblet
PC’er. Det hele kan betjenes fra en teknikpult, der er anbragt forrest i venstre
side, med sædets ryglæn mod kørselsretningen. Optagelser kan gemmes, redigeres, suppleres med film eller powerpoint eller oplysninger fra hjemmesider.
Et rullende auditorium.

Entusiasme, pionerånd – og mange brugere

Endnu har vi meget at lære om betjening, årstidernes muligheder og hvordan vi udbyder ture, laver ture, der er
interessante uden for højsæsonen for
gæs eller krondyr. Ikke mindst, hvordan
håndterer vi tilmelding og betaling. Projektet har taget meget tid i opstartsfasen.
Alt skulle læres samtidig med, at aktiviteterne også skulle se nogenlunde professionelle ud. Hele tiden var der større
eller mindre ting, der drillede eller gik i
stykker. På grund af stor entusiasme og
pionerånd fra de daglige chauffører,
som samtidig er naturvejledere, samt
smeden, der holdt bussen kørende, har
det til dato ikke været nødvendigt at aflyse ture. Der er indtil september gennemført ca. 70 ture (målet for et år) som regel med en næsten fyldt bus.
Mange af turene gennemføres på aftener
og i weekender, hvilket sammen med de
øvrige naturvejledningsaktiviteter belaster de to chauffører for meget. Derfor
skal der inden foråret uddannes to
chauffører mere, så alle kan få en rimelig fordeling af arbejde og fritid. Om
end der endnu er små detaljer, som skal
rettes, må vi sige, at bussen fuldt ud lever op til forventningerne: Formidling
Tårnets udstyr: Infrarød projektør, digitalkamera og en
retningsbestemt mikrofon.

Betjeningspanel til teknikken.

af dyrelivet for store grupper og især for
dem, der ikke selv har mulighed for at
færdes i naturen.

Hvem deltager så på turene?

Grupper med handicappede eller dårligt
gående, plejehjem, foreninger, firmaer
og deltagere på offentlige ture. Endnu
har vi ikke kørt med den første skoleklasse. Det kan skyldes prisen, der er på
2.600 kr. inkl. moms for tre timer. Offentlige ture koster 100 kr. pr. deltager.
Men måske er det snarere en slags sundhedstegn, fordi børn og lærere foretrækker ”hands-on” naturvejledning i naturen. Så undgår vi heldigvis alligevel ikke
de mudrede stier i al slags vejr.
o
Hele projektet har kostet 1.500.000 kr.
Det er støttet af Leader+, Velfærdsmidler fra Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet,
lokale kommuner, virksomheder og Nr. Nissum Seminarium.
Naturbussen har haft meget medieopmærksomhed og TV/Midtvest producerede
en udsendelse til programmet Naturriget, sendt den 7. 3. 2006.
Se programmet her: http://www.tvmidtvest.dk/sw30197.asp - vælg Naturbussen.
Se også: http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandmidt/Klosterheden/Ny/Naturbussen.htm
Se endvidere www.leaderplus.dk ”På gåsejagt med kamerabus”, der er en
reportage fra den første weekends offentlige ture.
I juni 2006 blev Naturbussen blandt andre Leader+-støttede projekter valgt til
Best Practice Projekt.
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Elektronisk
dataopsamling
i naturskoleregi
At kunne anvende dataopsamlingsgrej på naturskolen er et af de ønsker
der har tumlet længe i mit
hoved, før det blev virkelighed. Ønsket opstod faktisk
allerede da jeg mødte det på
uni for mange år siden – det
virkede ”dragende” - men jeg
havde ikke lige gjort mig klart,
hvad vi skulle med det.
Men dataopsamlingsudstyr skal ikke
bruges ukritisk – det er blevet endnu
mere tydeligt, efter vi har haft det i huset i nogle år. Det er vigtigt at opnå en
bevidsthed om, hvornår anvendelse af
udstyret understøtter målet med formidlingen og hvornår udstyret havde
været bedre placeret i kommodeskuffen.

Hvorfor elektronisk dataopsamling?

Af Dorrit Hansen , leder af Naturskolen i Raadvad.
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Vi vil gerne vise eleverne udstyr, som
bruges i den virkelige verden. Vi vil også
gerne give dem mulighed for at indsamle deres egne data, også gerne data som
ikke kan skaffes på anden vis, eller som
det vil være helt vildt træls at indsamle
og eller databehandle. Dataloggerne er
gode til at sætte tanker i gang, og de er
nemme at bruge. En stor fordel ved dataloggerne er også at det er så let at behandle data, at man hurtigt hopper fra
indsamling af data til analyse. Det er sådan set fidusen – at man slipper for at
taste data ind i fx regneark for at visualisere dem i grafer o.lign. – de flyver lige
ind via dataopsamleren, som er med i
felten og som kan kobles til computeren

via et kabel så snart man er tilbage. Hvis
man da ikke tager computeren med i
felten – det varer nok ikke så længe før
det bliver det normale.
Men hvis der er bøvl med dataloggerne, mister eleverne hurtigt interessen,
derfor skal der være tjek på dem, og
ekstra udstyr til rådighed, friske batterier og god instruktion.

Hvilke undersøgelser?

Dataloggere er gode til at indsamle data
i tid og rum - eksempler er sammenhørende værdier af temperatur og dybde i
sø eller hav, temperatur og fugtighed
gennem et døgn i skoven, iltindhold i
åen over døgnet - eller temperatursvingninger i køleskabet eller flaskehaven hvis man arbejder inde. Barometerstandens skift over et døgn, som skal bruges
til vejrudsigt kan også logges, ligesom
en gennemsnitlig lysintensitet i skoven
kontra det åbne land. Ændringer i lys,
fugtighed og temperatur i bevægelse
gennem forskellige skovtyper er også typiske data loggerne er gode til at opsamle, og som kan kobles med forskelle i dyre- og
planteliv.
Pulsens skiften under arbejde, fx under forskellige discipliner
er et populær undersøgelse på vores
ironman-ture. Og
hvis loggeren stadig
sidder på forsøgsteenageren, når den forbindes til computeren, stiNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

Fotos: Raadva
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ger pulsen, når kurven viser sig
på skærmen!
Vi fokuserer meget på at give de store
elever mulighed for at planlægge og
gennemføre egne undersøgelser – og
her kommer dataloggerne til deres ret.
Et eksempel er todages-turen ”Mølleådalen på tværs”. Her bruger vi første dag
på styret introduktion til området på
mange måder, kanoture, snak om istidslandskabet, træning i kemiske analysemetoder, naturfaglig arbejdsmetode
og test af dataloggerne. Anden dag

placerede, hvis man har en
umoden klasse på et af deres
første besøg på en lokalitet.
De skal selvfølgelig loades
med sanseoplevelser, og introduceres til områdets muligheder med fortælling, indsamling, og fysiske udfordringer.
Og hvis man ikke har prøvet at
indsamle data ”the hard way”,
eller helt forstået, hvordan datasæt bliver til kurver og søjler, ja,
så er datalogning ikke det rigtige. Dog har det vist sig at være
ret godt for læsesvage elever, der
profiterer af den umiddelbare tilgang til grafisk fremstilling af
data.
Det er vigtigt at være kritisk
overfor de enkelte sensorer også, vi
oplever at nogen af dem ikke er så
gode i Pasport-udgaven som andre
digitale uden datalogger, fx iltmåler
og lysmåler. Men det kan jo rette
sig.
Alt i alt er dataloggerne til feltbrug
et godt redskab til de nævnte formål;
selvstændige undersøgelse af parametre,
der skifter i tid og rum, og vi ville
nødig være foruden.
o

Hvad har vi kø
b

t:

6 stk. Explorer og
1 powerlink
til direkte koblin
g af tre sensorer.
Sensorer:
3 stk. heart rate
.
3 stk. pH.
3 stk. luftfugtighe
d.
3 stk. temperatu
r.
3 stk. lys.
1 flow- og tempe
ratur til
vand.
1 dybde/tempera
tur til vand.
1 ilt til vand.
1 barometer.
Købt lidt ad gang
en. Samlet
pris ca. 30.000,kr.
Desuden koster
skolel
software, Datastu icens til
dio, normalt ca. 4.000, kr., men det
kan nok fås billige
re til
naturvejledere,
mon ikke?
”Udstyret er købt
hos
Frederiksen, ww
w.sfla

b.dk”

planlægger eleverne selv eksperimentelle feltundersøgelser, gennemfører
dem og fremlægger deres resultater.
Og dataloggerne kommer ofte i brug.

En fordel ved udstyret kan være at det
er kendt fra laboratoriearbejde på skolen. På vores skoler har de fleste det
samme udstyr til fx titrering, måling af
radioaktivitet, fotosynteseforsøg og andre eksperimenter i fysik- og biologilokale. Sensorerne kan være forskellige,
men princippet er det samme. Og dataopsamlerne betjenes ens. Således ville
det også være lidt sært, hvis vi slet ikke
havde grejet hos os.

Hvornår skal man lade være?

Derimod kan dataloggerne været mal-
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Læs mere:
vi deltog i sammen med lokale
Rapporten fra det ITMF-projekt om datalogning,
ing-dataloggerrapport.pdf
skoler: http://www.itmf.dk/forskning/506_forskn
Nørgaard Kaskelot Marts 2006
Artiklen ”Skal elektronikken med i felten?” Af Cita
kelot_156.html
http://www.biologforbundet.dk/nykaskelot/kas
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No More
Electronics!

- tilbage til rødderne

Forestil jer en højniveau gymna
sieklasse, der skal i felten på Mols
laboratoriet i tre dage.
Læreren er ambitiøs og kræver det
helt store udstyr - dataloggere,
elektroder af alskens slags, radioaktive isotoper m.m. - som vi selvfølgelig ikke kan levere.
Derfor sender læreren en varevogn i forvejen med al godset, for
når eleverne skal i felten, skal udstyret være i orden.
Det er det selvfølgelig aldrig.

Af Morten DD Hansen, natur
vejleder på Molslaboratoriet,
Naturhistorisk Museum, Århus.
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Ilt-elektroden virker ikke uden for
hjemmets fire vægge, eleverne klokker i
det med respirationsmålingerne, og buffervæskerne til pH-målingerne er alt for
gamle. Læreren og eleverne bruger det
meste af tre dage på at få skidtet til at
fungere, mens naturvejlederen græder
over den spildte mælk. Det havde jo været lettere uden det forbandede udstyr.
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Finn

Absolut lavteknologi

Derfor har jeg indført absolut lavteknologisk naturvejledning på Molslaboratoriet. Det handler om naturhistorien ude
på arealerne - altså dyr og planter. Vi
har et par dage til at gøre eleverne begribelige, at arter er fede og fortæller en
masse om naturen, og hvis vi i stedet
begynder at måle naturen på kryds og
tværs, fordi det helst skal ligne videnskab på universitetet, begår vi en stor
brøler i formidlingsmæssigt henseende.
Eleverne kan måle og veje, når de kommer hjem, og derfor slæber lærerne
normalt et kvart ton vand- og jordprøver med hjem til skolen, når besøget er
slut! Det er fint med mig.
Udstyrs-boykotten gælder i øvrigt
også de lærerkurser, som vi holder på
Molslaboratoriet. Der er generelt mange
lærerkurser, hvor lederen introducerer
nye, smarte ting fra Bie & Berntsen,
Gundlach eller Scandidact, men hos os
nøjes vi altså med termometre. Dem
kan man komme rigtig langt med, hvad
naturfag angår... Det mest vidtgående
forslag kom fra en lærer i Brabrand, der
foreslog, at man på en tur i naturen også
kunne benytte lejligheden til at måle
temperaturen inde under elevernes tøj.
Hvor varm bliver en burkha i Mols Bjerge egentlig? Det er da videnskab, der vil
noget.

pande eller en hvepseedderkop.
Med digitalkameraet er der et utal af
andre muligheder. Man kan tage billeder gennem teleskop eller stereolup,
man kan lave O-løb, hvor bestemte motiver skal knipses, man kan lave fotokonkurrencer osv. Det er sjovt, og det
virker. At se på naturen gennem en linse
skaber nemlig øget fokusering på delelementerne derude. Så det er det, jeg
arbejder med at udbygge på Molslaboratoriet.

The real stuff

Jeg ved godt, at det er meget moderne
med meget mere IT i naturvejledningen. Man kan bruge GPS, dataloggere,
interaktiv telefoni osv, men det er min
faste overbevisning, at naturen i sig selv
sagtens kan bære interessen - så længe
naturvejlederen er med. Vi behøver ikke
pakke naturen ind i alt muligt smart for
at gøre den spiselig for børn og unge.
En vortebider bider, så det kan mærkes, og den oplevelse kan ikke erstattes.
Ugh!
o

Digitalkamera
påbudt

Foto: Morten D.D. Hansen

Ingen regler uden undtagelse

Men - vi kommer heller ikke uden om
digitalkameraet. Det er et must. Der er
ikke det, man ikke kan dokumentere
med et kamera, og for eleverne er det en
kærkommen anledning til at bruge mobilerne til noget fornuftigt. Vi har gennem tiden lavet digitale herbarier, sommerfuglesamlinger og sky-arkiver, og
det er rigtig god læring for eleverne, når
de efterfølgende sætter deres billeder
ind i rapporter mv. Som et ekstra supplement illustrerer jeg, hvordan en observation og et dokumentaions-foto af
et kræ faktisk kan gøres anvendelige for
andre end én selv: Vi uploader nemlig
observation og foto til fugleognatur.dk,
som er landets førende naturhjemmeside. Her indgår observationerne nemlig i
en kæmpe database, som Naturhistorisk
Museum laver backup på, så man også
om 100 år kan se, at Haderslev Gymnasium faldt over en bestemt kommabredNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

”En vortebider bider, så det kan
mærkes, og den oplevelse
kan ikke erstattes.”
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Her er mikroskopet i en opstilling på Raadvad Naturskole - i gang med at vise slimbakterier, der er ved at ”angribe” havregryn.

Alle har råd til et….

Barbiemikroskop
Fotos taget med det digitale
mikroskop: Saltkrystaller (x50)
og en strikketrøje (x10)

Hvis du gerne vil være med på
beatet med et sejt mikroskop
koblet til din computer – så kan
det lade sig gøre for ca. 500 kr.
Dette lille mikroskop med mulighed for
at optage time-lapse-movies (det der
med at tage et foto fx hvert halve minut
og lave en film ud af det, en blomst der
springer ud, en slimsvamp der kravler,
you name it…) kan købes på Internettet. Det kan kobles direkte til din computer via et USB-stik.
Læs evt. mere på producentens hjemmeside:
http://www.taglearning.com/index.php
-søg på ”QX5”
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Mikroskopet kan forstørre 10x, 60x og
200x, men det sidste er dog lidt svært
uden ekstra lys.
Det hedder Digital Blue QX5 Computer Microscope og kan købes på nettet
på www.compuvisor.com til $77.95.

Good value for money

Samme sted fås lyserøde plasticvideokameraer til næsten sammen pris. Dem
har vi ikke testet…
En ny dansk forhandler sælger også
mikroskopet i deres webshop:
www.safekey.dk
o
Dorrit Hansen, Raadvad Naturskole
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De Grønne Spirer
vokser og gror
på andet år
I knap to år har Grønne Spirer
været under udvikling som et
pilotprojekt. Nu skal kampagnen
for alvor ud og sætte naturen i
fokus i de danske børneinstitu
tioner. 100 institutioner har
allerede tilmeldt sig.
Naturvejlederne har i stor stil bidraget
til Grønne Spirers succes, vi er sikre på,
at det går begge veje og at Grønne Spirer
bliver et værktøj, som naturvejlederne
kan have glæde af fremover.

Hvad virker? - erfaringer fra pilotprojektet

Konceptet, materialerne og ikke mindst
de populære kurser har ramt plet i første hug. Det har ikke skortet på rosende
ord og begejstring både blandt garvede
naturpædagoger og mere ”grønne” institutioner.
Ideen med at modtage et flag for en
grøn indsats har vundet stort gehør. Vi
gør meget ud af at fortælle, at man sagtens kan være med uden at arbejde for
at opfylde kravene til Det Grønne Flag.
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Men stort set alle medvirkende institutioner lægger sig i selen for at få et Grønt
Flag.
Interessen for kurserne har været
overvældende. Før de første kurser var
der røster fremme om, at der jo allerede
var masser af naturtilbud, også nogen,
der er langt mere intensive og dybdegående end Grønne Spirers endagskursus.
Men indtrykket er, at kurser hvor naturvejledere underviser i udeaktiviteter har
enormt potentiale blandt institutionerne, og at Grønne Spirers endagskurser
virker som appetitvækkere for mange
pædagoger.

Udviklingsmuligheder og nye udfordringer

Kampagnen var fra starten tænkt som et
tilbud til alle børneinstitutioner. Men
kun få fritidshjem og vuggestuer har
meldt sig under fanerne. Dagplejerne,
som i vores øjne er en meget vigtig
gruppe, er meget vanskelige at tilpasse
konceptet. Disse grupper vil vi gerne gå
videre med.
Det er planen, at en institution skal
kunne deltage og søge om flag år efter

Af Ida Kryger, Friluftsrådet.
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Vi vil gerne høre om dine erfaringer

Naturvejlederne har god føling med,
hvad der rører sig lokalt. Dialogen med
naturvejlederne i Grønne Spirers netværk har betydning for, hvor Grønne
Spirer bevæger sig hen.
35 naturvejledere har bidraget med
udeaktiviteter på Grønne Spirers kurser.
Hertil kommer, at naturvejledere har
stået faglige indlæg, idéudvikling og
også skrevet Grønne Spirers aktivitetsark. Det er klart, at også fremover er
ordningen afhængig af naturvejledernes
indsats. Har du gode ideer til f.eks. nye
aktivitetsark hører vi gerne fra dig.
o

Kontakt
Hvis du har ideer eller
spørgsmål, eller hvis du
ønsker at være en del af
Grønne Spirers naturvejledernetværk og orienteres
løbende, er du velkommen til
at kontakte Ida Kryger i
Friluftsrådet. Tlf: 33280428
eller e-mail:
ikr@friluftsraadet.dk.
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år. Men ligesom med Grønt Flag for
skoler, er det vanskeligt at lave et koncept, som gør det relevant at deltage i
mange år. Det bliver en udfordring at
fastholde deltagerne.
Seminarierne er det sted, hvor pædagogerne får deres pædagogiske dannelse. Så længe naturen, friluftslivet og miljøet ikke vægtes højere på
udannelsesstederne, vil det smitte af på
børnenes institutionsliv. Det oplagt, at
tilbyde et samarbejde og bruge erfaringerne og netværket i Grønne Spirer til at
udvikle seminarierne indenfor natur og
friluftsliv.

Naturvejlederne og Grønne Spirer

Grønne Spirer har som mål at sætte natur og miljø i fokus i institutionerne.
Mange naturvejledere har det samme
mål og bruger Grønne Spirer til at skabe
synlighed hos pædagoger og forvaltning. I Friluftsrådet er vi glade for ethvert samspil og sender naturligvis gerne materiale, og vi deltager også gerne i
møder etc.

Facts om Grønne Spirer

Grønne Spirer er en grøn mærkningsordning for børneinstitutioner.
Grønne Spirer er kendetegnet ved et
Grønt Flag som belønning og synliggørelse af de institutioner, som
opfylder kampagnens kriterier.
Grønne Spirers omdrejningspunkt
er Spirer-kurserne og aktivitetsarkene, begge dele udvikles og præges af
naturvejledere.
Grønne Spirers pilotfase startede
januar 2005 og slutter med udgangen af 2006. 80 pilotinstitutioner
deltog i afprøvning af kurser, materiale og koncept frem til sommeren
2006. I majmåned blev kampagnen
lanceret som en abonnementsordning for alle interesserede. 100 institutio0ner har frem til 1. okt. Tilmeldt sig grønne Spirer.
Det koster 1000 kr. årligt at være
med.
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Under Caretakerprojektets
kursus i bestemmelse af
vadefugle i august 2006
spejdes der intenst på
Handbjerg Strand ved
Struer.
Foto: Børge Rasmussen.

Caretakerprojektet
Dansk Ornitologisk Forening
(DOF) overvåger de op mod 200
vigtigste fuglelokaliteter i
Danmark. Hver lokalitet har sine
vagthunde, viceværter, ambassadører eller ligefrem skytsengle!
Det engelske ord caretaker betyder opsynsmand, portner eller vicevært. Dette
ord har givet navn til DOF´s seneste
store satsning: Caretakerprojektet.
Knapt 500 frivillige ornitologer sørger i
disse for opdateret viden, optimal beskyttelse og bred formidling af og om
landets vigtigste fuglelokaliteter. Alt
sammen takket være en millionbevilling
fra Aage V. Jensens Fonde. Foreningen
var egentlig på jagt efter et dansk navn,
men den kunne ikke rigtig finde det rette, og når vi bruger caretaker, så bliver
det straks forstået i de mange andre lande, hvor de har lignende projekter. Mon
ikke også man kan vænne sig til det i en
tid, hvor populære TV-programmer har
navne som Onside, Roomservice og Desperate Housewives?

To gange tre ben

Caretakerprojektet er solidt funderet i
DOF´s tradition for fugletællinger og
naturbeskyttelse. Projektet hviler faktisk
på hele to gange tre ben: Først er der
sammenhængen med DOF´s øvrige
projekter. Her indgår Caretakerprojektet
som det tredje ben i overvågningen, der
allerede omfatter et Punkttællingsprojekt til overvågning af almindelige fugle
og et projekt vedrørende Truede og
NATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

Sjældne Ynglefugle. Med Caretakerprojektet er fuglenes lokaliteter også kommet med i overvågningen.
Det andet sæt ben er det indre fundament i Caretakerprojektet. Her er der
også en treenighed, nemlig overvågning
af fuglene på lokaliteten, beskyttelse af
lokaliteten i samarbejde med lokale
myndigheder og andre grønne foreninger samt formidling af lokaliteterne og
deres naturkvaliteter.

200 hjemmesider

Grundstammen i projektet er 128 lokaliteter, som allerede i 2000 blev klassificeret som internationalt vigtige fuglelokaliteter i Danmark efter internationalt
accepterede kriterier. Den internationale betegnelse for disse områder er
”IBA’s” (Important Bird Areas). Hertil
kommer en række reservater ejet af
DOF’s egen Fugleværnsfond samt bl.a.
en række genskabte vådområder af stor
værdi, nogle områder der ligger tæt på
byer og derfor egner sig særligt til formidling samt lokaliteter hvor der allerede er et velfungerende netværk af ornitologer, der overvåger området.
Det er planen at alle de 128 egentlige
IBA’s skal være med i projektet fra 1. januar 2007. Hver lokalitet får efterhånden sin egen hjemmeside under www.
dof.dk, hvor DOF´s medlemmer, forskere, studerende, myndigheder og øvrige interesserede kan finde de nyeste
informationer om lokaliteten. Lokalitetshjemmesiderne redigeres af de lokale caretakere, og p.t. har 100 lokaliteter
fået en sådan hjemmeside.

af Thomas Vikstrøm, projekt
koordinator i DOF .
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Caretakerprojektets lokalitetsdækning pr. september 2006.
I forhold til projektets målsætning mangler der på nuværende
tidspunkt dækning af 17 IBA’s
(13 %), heraf 3 decideret marine
lokaliteter. Desuden er 6 IBA’s kun
delvis dækket. Kortet er udarbejdet af Timme Nyegaard.

Hvervningen fortsætter

Dansk Ornitologisk
Forening (DOF)
DOF er den danske afdeling
af verdensorganisationen
BirdLife International.
DOF blev stiftet i 1906 og har
ca. 13.000 medlemmer fordelt på 12 lokalafdelinger.
Foreningen driver bl.a.
Fugleværnsfonden der ejer
eller administrerer 18 reservater over hele landet,
Naturbutikken på Vesterbrogade i København,
3 medlemsblade samt DOFbasen, en online database
over fugleobservationer,
oprettet i 2002 og nu indeholdende over 4 mio. observationer.
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Rekrutteringen af caretakere fortsætter
på fuldt tryk. Den centrale projektkoordinator er så at sige på en løbende turné
landet rundt med det formål er at hverve flere aktive til projektet. Caretakerprojektet er en chance for den enkelte til
at gøre en indsats for fuglene sammen
med andre ornitologer. Men det er også
i høj grad en hjælp til alle dem, der allerede gør en indsats. Mange naturinteresserede har i årevis haft deres ”egne”
lokaliteter, som de følger særligt nøje.
Caretakerprojektet kan nu tilbyde hjælp
til at løfte indsatsen og bringe den ind i
en større sammenhæng.
Det skal understreges at der også er et
socialt aspekt i Caretakerprojektet: Det
lægger i høj grad op til gruppearbejde,
hvor de mere erfarne fuglefolk kan lære
andre op. Nogle har forstand på fugletællinger, andre på formidling fx via
hjemmesider, og så er der sikkert nogle i
gruppen, der kan stå for kontakt til de
lokale myndigheder. Deltagelse i en lokal caretakergruppe vil derfor også være
en god måde for nybegyndere at komme i gang med fugleinteressen. Projektkoordinatoren får på sin side råd og vejledning af en faglig referencegruppe
nedsat til formålet. Gruppen har bl.a. en
naturvejleder blandt sine 7 medlemmer

Caretakerprojektets registreringer af tudende perleugler i
Almindingen 2006. Af kortet fremgår det bl.a. hvor der er
lyttet forgæves efter perleugle på Bornholm i år, men det
ses også tydeligt hvorfor de lokale caretakere har valgt at
udvide IBA’en Almindingen (i forhold til EF-fuglebeskyttelses-området af samme navn) mod nord med bl.a. Rø & Klemensker Plantager! At der desuden er lyttet (forgæves) efter
perleugle i Hundsemyre ved Neksø (uden for IBA’en), skyldes
at arten er observeret her så sent som i 2002.
Kortet er udarbejdet af Timme Nyegaard.

Hjælp til myndighederne

Det er ikke alle fuglearter, der skal registreres under Caretakerprojektet. I yngletiden skal man primært registrere arter som er truet i Europa, dvs. først og
fremmest de arter som står på EFfuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 (se
boks I). Derudover skal der tælles ikkeynglende vandfugle (trækfugle), når
mindst 1 % af en bestand regelmæssigt
opholder sig på lokaliteten (se boks II).
Derudover står det enhver caretaker frit
for at foretage supplerende optællinger
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Kortene viser antal ynglepar i 2005 af engryle, brushane og
stor kobbersneppe på landets 25 vigtigste engfuglelokaliteter (altså ikke samtlige yngleforekomster i landet) som alle
er IBA’s. Udover fra caretakerne er oplysninger modtaget fra
DOF’s engfuglespecialist Ole Thorup, statsskovdistrikterne,
Københavns Amt og Danmarks Miljøundersøgelser. Kort udarbejdet af Timme Nyegaard.

af andre ynglefugle og rastende fugle.
Alle projektets observationer indtastes
løbende i DOFbasen som er DOF’s online database til fugleregistrering, se
www.dofbasen.dk.
DOF´s caretakerprojekt startede ca.
samtidig med at miljøministeriet lancerede det såkaldte NOVANA-program
som et led i den offentlige naturovervågning. Caretakerprojektet fungerer
bl.a. som et meget væsentligt supplement til den statslige naturovervågning.
Omvendt er der også nogle vigtige fugleområder bl.a. langt til havs, som det er
svært at skaffe caretakere til. Her kan
flytællinger foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser supplere Caretakerprojektet.

Varer foreløbig til 2008

Udover at tælle fugle og lave hjemmesider m.v. om de enkelte lokaliteter er det
tanken, at caretakerne kan fungere som
en slags konsulenter for myndighederne
og optræde som ”vagthunde”, hvis der er
problemer på lokaliteten. Hvis lysten og
engagementet er til det, kan caretakeren
NATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

også få en funktion som ”ambassadør”,
der varetager kontakten til alle andre lokale brugere af lokaliteten.
Den centrale projektledelse i DOF tilbyder løbende træning og opbakning til
diplomatiet af lokalitets-ambassadører.
Caretakerprojektet varer foreløbig til
2008, og til den tid vil der blive udgivet
en publikation, der sammenfatter udviklingstendenserne på de danske fuglelokaliteter siden DOF startede den frivillige naturovervågning for ca. 45 år
siden.
Er man interesseret i at være med, så
kontakt Thomas Vikstrøm i Fuglenes
Hus tlf. 3328 3822 eller e-mail: thomas.
vikstroem@dof.dk.
o

Fuglearter på
EF-fuglebeskyttelses
direktivet liste 1
Liste over ynglefuglearter
som indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fugle
beskyttelsesområder i Danmark. Disse arter udgør en
meget væsentlig andel af de
arter, som i yngletiden skal
overvåges på caretakerlokaliteterne. NB! Listen omfatter
enkelte arter der ikke yngler i
Danmark, men som jævnligt
optræder her i væsentlige
antal.
Alk, Blåhals, Blå kærhøg,
Bramgås, Brushane, Dværgmåge, Dværgterne, Engryle,
Engsnarre, Fiskeørn, Fjord
terne, Havterne, Havørn,
Hedehøg, Hedelærke, Hjejle,
Hvepsevåge, Hvidbrystet
præstekrave, Hvid stork,
Høgesanger, Isfugl, Klyde,
Kongeørn, Lille fluesnapper,
Lomvie, Markpiber, Mosehornugle, Natravn, Nordisk
lappedykker, Perleugle, Plettet rørvagtel, Pomeransfugl,
Rød glente, Rødrygget tornskade, Rørdrum, Rørhøg,
Sandterne, Sangsvane, Skarv,
Skestork, Sorthovedet måge,
Sortspætte, Sort stork, Sortterne, Splitterne, Stor hornugle, Tejst, Tinksmed, Trane,
Urfugl, Vandrefalk.

Arter af vandfugle som jævnligt raster
på danske lokaliteter med over 1 % af deres bestand
Alk, Alm. ryle, Bjergand, Blisgås, Blishøne, Bramgås, Dværgmåge, Ederfugl, Fløjlsand,
Gravand, Gråand, Grågås, Gråstrubet lappedykker, Havlit, Hjejle, Hvidklire, Hvidnæbbet
lom, Hvinand, Islandsk ryle, Islom, Klyde, Knarand, Knopsvane, Knortegås, Kortnæbbet gås, Krikand, Lille kobbersneppe, Lille regnspove, Lille skallesluger, Lomvie, Pibeand, Pibesvane, Rødben, Rødstrubet lom, Sandløber, Sangsvane, Skarv, Skeand, Sort
and, Sortklire, Sortstrubet lom, Spidsand, Splitterne, Storkjove, Stormmåge, Stor
regnspove, Stor skallesluger, Strandhjejle, Strandskade, Sule, Sædgås, Søkonge, Sølvmåge, Svartbag, Taffeland, Tejst, Tinksmed, Toppet skallesluger, Troldand.
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Naturvejleder Tom Vestergaard
demonstrerer ”Ræven” - det undervisningsmateriale om biodiversitet, som Myrthuegård har
udviklet for Skov- og Naturstyrelsen – og interessen var stor !

IRF’s 5. verdenskongres
i Skotland
Den 14.- 21. juni 2006 holdt
International Ranger Federation
sin 5. Verdenskongres med 310
deltagere fra 38 lande.
Naturvejlederforeningen deltog
med 4 repræsentanter, nemlig
Helle-Marie Taastrøm, Dorrit
Hansen, Tom Vestergård og Arne
Bondo-Andersen.

Af naturvejleder Arne BondoAndersen.

Herudover deltog 2 andre danske naturvejledere, nemlig Angel Ottosen og Lars
Maagaard. Kongressen blev afholdt på
Universitet i Stirling, der ligger centralt i
Skotland. Universitet gav gode rammer
for kongressen, der var lidt gammeldags
opbygget med mange foredrag og få aktiviteter.

Om Kongressen

IRF blev oprettet i 1992 –samme år som
Naturvejlederforeningen – og vi har været med i IRF fra begyndelsen og har
deltaget i de foregående 3. Verdenskongresser. Rangers beskæftiger sin oftest
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med politiopgaver, natur- og landskabspleje og formidling som 3 ligeværdige
opgaver. Naturvejlederforeningen har
fra begyndelsen arbejdet på at få opprioriteret IRFs arbejde med formidling.
Titlen på denne 5 Verdenskongres var
”People & Place. The naturel connection”. Og for første gang følte vi danskere, at vor mangeårige indsats havde nyttet noget. Væk var al snakken om
våbenstørrelser etc. – det har fyldt meget på tidligere kongresser – nu blev der
diskuteret formidling, borgerinddragelse, naturbeskyttelse og ”natur og sundhed”. Der var rigtig mange meget gode
indlæg, både fra indbudte talere og fra
deltagerne fra de 38 lande/stater. Og
udenfor plenumsalen blev der diskuteret og udvekslet erfaringer så det var en
fornøjelse.

Det danske bidrag

Ved IRFs 4. Verdenskongres i Australien
i 2003 gjorde Fællessekretariatet og Naturvejleder- foreningen i fællesskab en
kæmpeindsats for at fremme naturvejNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

ledning som et redskab til at fremme en
bæredygtig udvikling. Vi organiserede
en stor workshop, vi udarbejdede sammen med IRF 11 principper for god naturvejledning og vi udgav en håndbog
med gode eksempler.
Selvom principperne og håndbogen
siden er distribueret i over 50 lande og
forelagt på mange internationale konferencer ville vi gerne i Naturvejlederforeningen slå endnu et slag for naturvejledningen. Vi havde derfor anmeldt til
IRF, at vi gerne ville bidrage med en udstilling og en workshop med titlen ”Nature Interpretation as a tool to promote
sustainable development”.
Vi havde også sagt til IRF, at vi ville ud
i naturen med vor workshop – vi ville
samle workshopdeltagerne omkring et
bål i god og varieret natur.
Kongressekretariatet havde taget vort
ønske alvorligt. Midt i Sterling – et par
km fra Universitet – ligger der et lille
skovklædt bjerg, og her kunne vi få lov
til frit at boltre os på toppen ! Et herligt
sted. Og for at spare tid blev der indsat
en minibus til 30 personer til at køre
deltagerne ud til os.
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Der var mange workshops den dag, og
nu oplevede vi det dejlige, at på et øjeblik var vor liste fuldtegnet med 30 personer fra 11 lande – og en masse, der
kom for sent og stod og sagde ”Øv”. Vi
lod de 30 deltagere frit zappe rundt i
skoven til en række forskellige naturvejlederaktiviteter – og fik meget håndfaste
tilbagemeldinger både på vor udstilling
og workshoppen. Lad mig i flæng nævne:
• England og Skotland var dybt misundelige på vor frihed i Danmark til at
lave aktiviteter med børn og voksne –
de selv må næsten ingenting – ingen
bål, ingen økser, save og knive, ikke
røre ved noget uden handsker etc.!
• Island bad turvejlederforeningen lave
et træningskursus i Danmark for islandske naturvejledere i 2007.
• Den skotske Rangerforening spurgte
om vi ville organiser en studietur for
dem til Danmark.
• Rangerne fra nationalparkerne i USA
takkede officielt fordi Danmark har
været med til at puste nyt i deres formidling.
• Norge meddelte, at de nu opretter de
første 4 fuldtids aturvejlederstillinger.
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IRFS generalforsamling

Den 20. juni afholdt vi generalforsamling i IRF – det sker kun hver 3. år i forbindelse med Kongresserne.
Kongressen startede med at mindes
de 57 rangers, der er blevet dræbt under
deres arbejde siden sidste kongres i
2003. Efter det sender man en taknemlig tanke til vort fredelige Danmark.
Fra de nordiske lande havde vi opstillet Rigmor Solem, næstformand i den
norske rangerforening, til bestyrelsesmedlem for Europa, og hun blev valgt.
Fra dansk side har vi længe ønsket, at
der skal ”ske noget” i de 3 år mellem

hver kongres, og vi har foreslået IRF at
oprette en chat-side på Internet, hvor
det er let at debattere og finde kontakter
blandt udenlandske kolleger. Det lovede IRF at lave som et forsøg for Europa.
Endvidere blev vi i den europæiske
gruppe enige om at holde et billigt seminar i Rumænien i september 2007.
Der blev nedsat en Internet-gruppe til at
forberede indholdet i seminaret, og Naturvejlederforeningen har naturligvis en
plads i denne gruppe.
Næste Verdenskongres bliver i Bolivia
i 2009.
o

Helt overordnet - hvad lærte vi så på kongressen ?
De mange indlæg og de mange individuelle diskussioner, vi har ført
under Kongressen, kan kort sammenfattes i nogle få hovedpunkter:
• Rangers verden over bliver mere
og mere involveret i naturvejledning og borgerinddragelse – ud
fra en i dag global accepteret erkendelse af, at naturbevarelse
kræver borgernes medvirken !
• Bevillingerne til natur og miljø
bliver i disse år beskåret i alle
lande – ikke kun i Danmark. Det
kræver nytænkning – derfor arbejdes der i dag i alle lande med
nye partnerskaber og med at tjene penge på naturvejledning og
frilufstaktiviteter. Det kræver at
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man holder tungen lige i munden og ikke sælger sin sjæl.
Mange laver fx i dag safarier ind
i sårbar natur for at tjene penge.
Og i en engelsk regional park er
der etableret en vindmøllepark
på bl.a. den betingelse, at vindmølleparken finansierer en fuldtidsnaturvejleder.
• Rangernes formidling bliver
mere og mere politisk interessant for deres politiske arbejdsgivere og mere og mere politisk
”styret”.
• IT er i dag et uundværlig hjælpemiddel i formidlingsarbejdet, og
det er nødvendig at være god til
at håndtere og benytte IT.

• De nye udfordringer, rangerne i
dag møder – tjene penge, indgå
partnerskaber, have politisk tæft
og være fortrolig med IT – kræver efteruddannelse af en helt
anden slags end rangernes hidtidige efteruddannelse.

Sammenfattende:

Den danske Naturvejlederordnings vedvarende insats for at
fremme naturvejledning som et
redskab til at fremme en bæredygtig udvikling har båret frugt
– vi er på vej!
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as in buildings or their immediate surroundings, or in houses
or their gardens, or most land in which crops are growing.

by using the margins of the field, or by going over
ground that hasn’t been planted.

If you’re a farmer, landowner or someone else managing
the outdoors, you need to think about the needs of
people enjoying the outdoors. You need to:
• Respect access rights – Access rights extend to most of
Scotland so don’t unreasonably obstruct people on your
land or water. Only lock gates when it’s essential for
animal health or safety and don’t put a fence across a
path without putting in a gate to allow access. Providing
paths and tracks is a good way of integrating access
and land management.

På IRF-kongres
i Skotland

• Act reasonably when asking
people to avoid a particular
area whilst you’re working People respond best to polite
and reasonable requests, so
keep safety measures in place
for the minimum time, tell people
about alternative routes and
explain why the original route
shouldn’t be used. Remove
information that is not up to date.

- et broderland
udi naturformidling og -forvaltning

• Work with your local authority and other bodies to
help integrate access and land management - Showing
people that they’re welcome and working with your
local authority, or your national park authority, and
others will help you successfully manage access over
your land and help care for the environment.

Som lille dansker på en stor konference med rigtig mange deltagere
fra hele verden, kan man godt blive lidt væk, og ind imellem bare
fokusere på det fantastiske land
man er kommet til. Og ikke mindst
på de lokale rangere og deres sært
velkendte formidlingsprincipper.
For mig, som ikke har været med ”hele
vejen” - og kun i 10 år - var det en ahaoplevelse at finde ud af, at den danske
naturvejlederordning og uddannelse har
fundet en stor del at sin inspiration i
Skotland. Og at man i Skotland – hvor
man altså på den måde er ”lidt foran”,
også er nået til at nedlægge samme uddannelse igen, fordi den kompetenceudvikling, der blev tilbudt i det regi, nu i
stedet er implementeret i mange andre
sammenhænge. Med et vist tab af netværksdannelse til følge. Hmmm, måske
skulle man høre lidt mere fra de skotter.
Således inspireret var det interessant
at slå lyttelapperne ud på den store heldagsekskursion ud i Skotlands vidunderlige smukke, bløde, lidt regntunge
højland. Og her er de vist også lidt foran. Skotland har netop markedsført,
hvad de kalder en ny ”acesscode” - altså
et regelsæt for folkets adgang til naturområder. ”Know the code before you
go” bedes der. Til gengæld er princippet
- eller koden - at alt er tilladt, det eneste
man skal bruge er sin sunde fornuft og
respekt overfor naturen og de andre
brugere... Jamen naturligvis, det lyder
da også som det helt rigtige, tænker
man, her er de virkelig kommet langt i
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or running a business – Consult the full Code or our
website for information about your responsibilities.

Find out more about your access rights and
responsibilities - and also on rights of way and customary
access - by picking up the Scottish Outdoor Access Code
or visiting www.outdooraccess-scotland.com. If you are
having access problems - get in touch with your local
authority or national park authority (see your local
phone book). If you would like to have a copy of the full
Code phone Scottish Natural Heritage (01738 458545)
or email pubs@snh.gov.uk.
Look out for other approved guidance which carries the
Access Code logo.

Photographs by Lorne Gill/SNH except
horse riding: George Logan/SNH

Know
the
Code
before you go

ISBN 1 85397 426 9
IA500K0205

If you’re responsible for places where access rights don’t
apply, such as a farmyard or land surrounding a
building, respect rights of way and any customary
access, and work with your local authority, or your
national park authority, and others to help improve and
manage access.

forhold til at give folk frihed til at bruge
deres egen natur på deres helt egne præmisser.
På turen rundt i Skotlands nyeste og
største nationalpark, det imponerende
Cairngorms, kommer vi forbi området
Rothiemurchus, hvor et par rangere viser os rundt. Da tiden som på alle livets
ekskursioner er knap og vi, allerede forsinkede, vælger rangerne at slå bak på
rundturen om deres lokale sø, og tager
os i stedet en smutvej forbi en nylig opstået brandtomt. I hele landskabet her
består de øverste jordlag af tørv, og en
enkelt glød fra et ikke 100% slukket bål,
kan starte en snigende, lumsk og uforudsigelig ildløs. I dette tilfælde opdagede en af rangerne tilfældigt lidt røg inden fyraften, og fik slået alarm I en fart.
Branden fik kun et omfang på et par
hundrede m2.
At jorden her er speciel, at netop en
enkelt glød kan ødelægge mange mange
kvadratkilometer af umistelig natur – at
man faktisk ikke KAN slukke et bål godt
nok, hvis man tænder det udenfor en
etableret bålplads - alt dette er det rangernes opgave at formidle til de besøgene - for man kan kun henstille til at folk
tænker sig om og respekterer naturen.
Men at tænke sig om, kræver kompliceret viden - hvordan skal rangerne løse
dem opgave? Ja, og når det nu handlede
om ild og brandslukning – og der var et
par australske rangere med på holdet –
kan du jo nok gætte om vi fik indhentet
forsinkelsen den eftermiddag. Og du
kan måske også gætte, om vi fandt løsningen på de skotske rangeres problem?
o

Læs om Scottish outdoor access code:
www.outdooraccess-scotland.com

Af Dorrit Hansen , leder af Naturskolen i Raadvad.
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Kære medlem af Naturvejlederforeningen

Du har netop fået ny formand!

Formandens

Da jeg blev valgt i foråret 2005, var det min mening at blive i pladsen de seks år som
vedtægterne levner mulighed for. Efter 1½ spændende år i godt og givtigt samarbejde med resten af bestyrelsen ligger der stadig masser af spændende og påtrængende
opgaver foran os, som jeg gerne ville havde været med til at løse. Forskellige ting i
min nærmeste dagligdag har imidlertid fået mig til at indse, at tiden er til at opprioritere min familie og mit arbejde på naturskolen på bekostning af foreningen. Jeg er
ked af på denne måde at svigte jer, der har valgt mig til posten, men samtidig er jeg
glad for, at resten af bestyrelsen har bakket min beslutning op, og ikke mindst at vores næstformand Thomas Gyalokay uden videre har indvilget i at påtage sig formandskabet frem til generalforsamlingen, hvor jeg personligt håber, han stiller op
til det ordinære formandsvalg, men det er naturligvis hans egen beslutning. Jeg har
naturligvis lovet Thomas og resten af bestyrelsen al den støtte jeg kan give fra sidelinjen, men er altså ikke længere med i bestyrelsen, hvor Lars Borch har overtaget
min plads. Jeg vil gerne sige tak til både bestyrelsen og til alle medlemmer for den
tid, jeg har været med i foreningens ledelse. Ligeledes vil jeg sige tak til de mange
eksterne samarbejdspartnere, jeg har haft fornøjelsen af at møde i min desværre alt
for korte formandsperiode. Jeg glæder mig til at se jer alle igen i nogen af de mange
sammenhænge, vi i naturvejlederbranchen har tradition for at mødes.
Venlig hilsen
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Kære medlemmer og kollegaer
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Jens Frydendal, afgående formand
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Naturvejlederforeningens bestyrelse har på sit møde den 2. november taget Jens
Frydendals beslutning om at trække sig som formand til efterretning, og vi takker
ham for den helhjertede arbejdsindsats, han hidtil har udført. Det bliver ikke nemt
at undvære Jens’, men hvem ved, om vi en gang i fremtiden igen ser Jens i forreste
række. Det skulle ikke undre mig.
Bestyrelsen har hoppet lidt rundt på taburetterne, således at jeg nu tager tørnen
som formand frem til næste generalforsamling. Derefter er fremtiden ret usikker jeg har endnu ikke taget yderligere beslutninger - blot må jeg sige, at jeg har været i
bestyrelsen ganske længe, og har allerede trukket pænt meget på min arbejdsplads
velvillighed. Derfor vil jeg da allerede nu bede dig overveje, om du måske skal til at
køre dig i stilling til næste formandsvalg. Mere herom i et senere nummer.
På mange måder står vi i et ”vadested” for tiden, hvor der er behov for at bringe
nogle grundlæggende elementer for naturvejlederordningen og foreningen på plads.
Ny struktur for uddannelsen og efteruddannelse skal snart i gang, naturskolekonsulentens stilling udløber fra nytår og en ny strategi er under diskussion, en ny
webportal er under udvikling, som kan få mange konsekvenser for vores kommunikation. En del sekretariatsmæssige funktioner i Skov og Naturstyrelsen og Friluftsrådet har ændret karakter de seneste år, og netop i disse dage har Jacob Jensen i FR
fået nyt job.
Manges job er under omlægning i den nye kommunale struktur og måske skal
også vores regionale netværksstruktur justeres i forhold til det. Alt i alt er store dele
af det ”kit”, som skaber enhed og sammenhængskraft iblandt os til overvejelse. Det
er min og bestyrelsens største opgave i de kommende måneder, at få beskrevet og
fastlagt nogle af disse grundlæggende strukturer. Jeg vil blive meget begejstret, hvis
du på den ene eller anden måde vil give dit besyv med, f.eks. om hvad der er det
vigtigste for vores sammenhængskraft, eller hvordan ordningen kan/bør udvikles.
En spændende tid - forhåbentlig bliver den især sjov at se tilbage på om et par år!
Venlig hilsen Thomas Gyalokay, fungerende formand
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Som sædvanligt fik vi et blad på et højt
fagligt niveau hvad angår temaet, og
som redaktøren selv så rigtigt siger, holder geologien nok til at ligge over er par
sommermåneder ekstra.
Værre er det med nyhedsstoffet, som i
seneste nummer går lidt under falsk varebetegnelse. Nyt fra foreningen og alle
andre, falder i nogen grad til jorden, når
det er skrevet i begyndelsen af maj og
først kommer på gaden hen i oktober.
Vi er godt klar over, at der ligger helt
ekstraordinære og uforudsigelige ting
som baggrund for at bladet kom så meget for sent, og en enkelt kikser skal ikke
få os til at ændre på alting, men det vil
være en sløv bestyrelse, der ikke spørger
sig selv, om vi har overset oplagte muligheder for at gøre tingene bedre.
Med satsningen på et flot magasin
format gav vi måske køb på aktualiteten.
Det gjorde vi i sin tid i håb om, at nyhederne, fremover ville blive formidlet
hurtigere og mere effektivt på nettet.
Her må vi imidlertid konstatere, at vi
tog fejl. Nettet bruges kun af en begrænset del af medlemmerne – i størrelsesordenen 70 ud af 300, når det går højt. Ingen ved naturligvis, hvor mange der
reelt læser bladet, men vores gæt er, at
det er langt flere.
NATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

O

Sten og

stoffer

Gode folk arbejder med planer om en
afløser for Naturvejledernettet på Skolekom, og vi kan kun krydse fingre for at
en ny model vil få flere til at bruge dette
fantastiske værktøj.
Det faglige tema er som nævnt mere
langtidsholdbart end nyhedsstoffet.
Både foreningsstof, andre nyheder og
annoncer tåler ikke at ligge så længe.
Det er et spørgsmål, om det overhovedet er nogen god idé at forsøge at bringe
de to stoftyper i et og samme magasin.
Årsberetningen fra FÆL indeholdt før i
tiden udmærkede artikler, som vi i bestyrelsen har anbefalet at kanalisere over
i NATURvejleder. Men måske skulle vi
hellere være gået den anden vej, og i stedet for 4 magasiner med blandet indhold, lave et eller flere årsskrifter med
alt af blivende værdi og så henvise nyhedsstof til et nyhedsbrev i mere ydmygt
udstyr?
Eller måske skulle vi gå en helt fjerde
vej – og her har vi brug for læserne som
vejvisere: Hvordan ser I den interne og
eksterne kommunikation i naturvejlederbranchen fremover?

Vi hører gerne fra jer
– hvis I altså læser dette!!!
Redaktionen og bestyrelsen mødes sidst i
november for i fællesskab at fastlægge en
vej for bladet i fremtiden.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Sådan lød det glade budskab på
forsiden af seneste nummer af
NATURvejleder.
Hvem det var, der så klippefast
erklærede sig levende, fremgår
ikke, men efter en lang sommers
venten på forårets nyheder, kan
det kun glæde bestyrelsen, at det
i al fald synes som om redaktionen
stadig er hos os.
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Naturvejlederforeningens bemærkninger til

”Forslag til Lov om nationalparker”
Skov- og Naturstyrelsen har nu
på miljøministerens vegne ud
arbejdet et udkast til en lov, der
bemyndiger ministeren til at
oprette nationalparker i Danmark.
Naturvejlederforeningens
bestyrelse har naturligvis studeret
lovforlaget nøje.
I det store og hele fandt vi, at det er et
godt og gennemarbejdet lovforslag, men
vi besluttede alligevel at forslå nogle tilfølelser og ændringer, der kan være med
til få loven til at leve op til ånden i dansk
miljø- og formidlingsdarbejde, herunder bl. a. arbejdet med biologisk mangfoldighed i medfør af Biodiversitetskonventionen, regeringens handlingsplan
for bæredygtig udvikling og Naturvejlederordningens ”Handlingsplan for naturvejledning i det 21. århundrede”.
Naturvejlederforeningen finder nemlig, at gode betingelser for friluftsliv og
formidling i de kommende nationalparker er utrolig vigtig og af afgørende betydning for at nationalparker i Danmark
bliver en succes.
Foreningen foreslår bl. a. at formålsparagraffen udvides med følgens delformål:
• være med til at fremme befolkningens forståelsen for at tage vare
på natur- og kulturmiljøværdier
og biologisk mangfoldighed.
De kommende nationalparker skal ifølge lovforslaget drives af en Nationalparkfond. Det er flere steder nævnt i
lovforslaget at Nationalparkfonden kan
afholde driftsudgifter, medens det ingen
steder nævnes, at den kan have indtægter. Dette finder Naturvejlederforeningen ikke hensigtsmæssig – vi mener, at
en nationalparkfond bør kunne forstå
både rekreative aktiviteter og formidlingsaktiviteter, fx drive beøgsscentre og
forstå undervisning af fx lejrskoleklas-

ser. Dette fordrer ofte brugerbetalig af
materiale, entreindtægter etc. Nationalparkfonden bør derfor efter Naturvejlederforeningen opfattelse have en klar
hjemmel til at have indtægter, og det har
vi fremhævet overfor Skov- og Naturstyrelsen.. Vi skriver også, at Nationalparkfonden efter Naturvejlederforeningens opfattelse både selv skal kunne
forestå naturvejlederaktiviteter og kunne ”kvalitetsestemple” det brede udbud
af aktiviteter, der vil komme i nationalparken.
Med hensyn til sammensætningen af
Nationalparkfonden bestyrelse anmoder
vi om, at Naturvejlederforeningen sidestilles med de øvrige natur- og friluftsorganisationer når der skal indstilles en
repræsentant til de kommende bestyrelser.
Med hensyn til de kommende Nationalparkplaner finder Naturvejlederforeningen at afsnittet om formidling er
svagt formuleret og forslår følgende opstramning:
• en samlet formidlingsplan for
nationalparken, byggende på
principperne om formidling som
et redskab til at fremme en
bæredygtig udvikling.
Endelig har Naturvejlederforeningen
foreslået, at der oprettes et Nationalt
Nationalparkråd, som er rådgivende for
ministeren i nationalpark-spørgsmål.
Naturvejlederforeningen finder, at et sådant Nationalt Nationalparkråd i høj
grad kan være med til at sikrer den dynamik og det folkelige engagement som
er nødvendig for at sikre nationalparker
i Danmark.
o

Lovforslaget kan ses på Skov- og Natur
styrelsens hjemmeside, og Naturvejleder
foreningens kommentarer på Skolekom.
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Bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, Ove
Gasbjerg. Indledte mødet med et oplæg
om ”Friluftspolitik i det 21. århundrede.
Hvordan kan Friluftsrådets kredse være
med til at fremme ”en grøn politik”. Han
sluttede med at udtrykke sin store glæde
over at Naturvejlederforeningen er gået
så aktivt ind i arbejdet i kredsene, og
sagde at naturvejlederne spiller en vigtig
rolle her fordi:
•
•
•
•

I er de professionelle.
I har viden/indsigt/gennemslagskraft.
I har et økonomisk-politisk bagland.
I har blik for faciliteternes nødvendighed.
• I er jeres kommunes eksperter.
• I skal bruge en del af jeres tid til at
udvikle kommunale friluftsstrategier.
Vor formand, Jens Frydendal, understregede i sit indlæg, at Naturvejlederforeningen anser arbejdet i Friluftsrådets kredse for meget vigtigt. ”Vi gik
efter repræsentanter i samtlige kredse,
og det mål nåede vi. Nu skal vi bruge
vore mandater til at arbejde for en grøn
politik i de nye kommuner og til at
fremme naturvejledning, naturskoler og
naturforståelse i disse kommuner” sagde han.
Den efterfølgende bordrunde viste, at
naturvejledere, der er valgt ind i Kredsrepræsentantskabernes bestyrelse har
betydelig indflydelse, medens de, der
ikke sidder i bestyrelserne, kun har lidt
information om hvad der sker i kredsene. Bordrunden viste, at de berørte
kredse endnu ikke har fundet nogle moNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

N ATU
deller fore at informere deres baglande
og inddrage disse i arbejdet.
De bestyrelsesmedlemmer, der berettede om arbejdet i deres kredse, kunne
samstemmende fortælle, at der i den
nuværende situation med kommunalreformen er meget få konkrete sager, og at
man arbejder på at få de nye storkommuner til at lave friluftskort og friluftsstrategi samt oprette Grønne Råd. I den
forbindelse blev der efterlyst en oversigt
over hvilke storkommuner der er i gang
med at oprette Grønne Råd og eksempler på vedtægter for disse.
Debatten viste, at man skal deltage i
bestyrelsesarbejdet for at blive orienteret og få indflydelse.

Konklusionen var:
Naturvejlederforeningen stræber efter at
blive repræsenteret i flest mulige
kredsbestyrelser - naturvejlederne
opfordres derfor til at søge at blive
valgt til bestyrelsen.
Vi vil bruge vore mandater til bl.a. at arbejde for at de nye storkommuner laver friluftskort og friluftsstrategi
samt oprette Grønne Råd og til at
fremme naturvejledning og naturskoler i kommunerne.
De af Naturvejlederforeningens kredsrepræsentanter, der ikke sidder i
kredsbestyrelsen, skal arbejde på at
få indflydelse alligevel. De skal gøre
deres kredsbestyrelser opmærksom
på, at de er en del af bestyrelsens
”bagland” og at de forventer både at
blive orienteret og inddraget i arbejdetEt møde som dette er nyttig og bør gentages i november 2007. På det tidspunkt bør arbejdet i de nye storkommuner være i fuld gang og der vil
være mange konkrete sager at drøfte.
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Den 14. september havde Natur
vejlederforeningens bestyrelse
inviteret foreningens repræsentanter i Friluftsrådets 23 nye kredse
kredse til Inspirationsmøde på
Tønballegård. Og det blev til et
spændende og inspirerende
møde...
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Friluftsrådets 23 nye kredse
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Hvem tager over
efter amterne?
Naturvejledning er ikke nogen
”skal”-opgave, når amterne nu
forsvinder. Det er således ikke
nogen naturlov, at den amtslige
naturvejledning overlever års
skiftet. Naturvejlederforeningen
har forsøgt at skabe et overblik
over, hvad der bliver af den koor
dinering som amterne hidtil har
stået for. Her er en strømpil udfra
de oplysninger, vi har nu.
Oversigten ajourføres løbende på NaturvejlederNet, hvor situationen i de enkelte amter også er mere detaljeret beskrevet. Følg med og rust jer til at samle
op, hvor der måtte gå noget tabt!

Nordjyllands Amt:

Marianne Hald forlader Nordjyllands
Amt for at blive leder af Låenhus Naturskole.
Hidtil har amtet og statsskovdistrikterne lavet en fælles folder med naturture. Måske vil statsskoven gå solo. Aalborg kommune har hidtil selv udgivet
folder med alle udbydere indenfor kommunegrænsen – hvilket sikkert fortsætter i den nye storkommune. Måske laves
der separate foldere for Vendsyssel,
Limfjordsområdet og Himmerland. De
ansvarlige udgivere kendes endnu ikke,
men amtet indkalder kommuner, styrelse og andre udbydere til møde i efteråret
for at afklare foldernes fremtid. Det
overvejes i højere grad at bruge nettet til
annoncering af ture.

Viborg Amt:

Jann Ribergaard flyttes til Viborg kommune. Hidtil har alle naturture været
annonceret i en samlet folder for hele
amtet. Der er ingen afklaring om fremtiden endnu, men i Thy vil statsskovdistriktet og Thisted Kommune fortsat

udbyde naturvejledning og vil formodentlig også tage sig af koordinering.
Mors kan tænkes at slutte på initiativerne i Thy. Et tilsvarende samarbejde kan
tænkes etableret mellem Skive og Viborg, men det er indtil videre kun en
idé. DGI-Nordvest har tilbudt at gå ind i
samarbejdet.

Ringkjøbing Amt:

Erik Skibsted flyttes til Herning kommune. Turistforum Midtjylland i Herning har planer om at fortsætte udgivelse af den fælles turfolder. Amtet driver
to naturcentre, der overføres til hhv.
Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner. De kommuner, der ikke har naturvejldere i dag, kan tænkes at ansætte én.

Århus Amt:

Bjarne Manstrup flyttes til Samsø kommune, hvor han jo i forvejen huserer.
Her udvider naturskolen med yderligere
en naturvejleder. Hvordan det vil gå på
fastlandet, har vi ikke hørt noget konkret om.

Vejle Amt:

Gert Hougaard overføres til Vejle kommune. Der ventes en afklaring i Vejle
først på efteråret. Før den tid har det
ikke været muligt at få nogen pejling af,
hvad der kan tænkes at ske.

Ribe Amt:

Her har man aldrig haft nogen koordinering af naturvejledning på amtsplan.
Der er altså ikke noget at samle op på.
Der er initiativer i gang for at lave samlede tiltag omkring Vadehavet.

Sønderjyllands Amt:

Steen Rabjerg overføres til Miljøcenter
Ribe formodentlig uden naturvejlederopgaver. Den fælles folder med naturture kan tænkes at bliver overtaget af museumssamarbejdet.
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Susanne Jeppesen er på orlov, så heller
ikke fra Vestsjælland har vi fået nogen
signaler.

Storstrøms Amt:

Jan Woolhead bliver overført til Region
Sjælland, hvor han skal har forhåbning
om at arbejde med planlægning af turisme og friluftsliv m.m.
Naturvejlederne her i Storstrøms Amt
har, sammen med kollegaer fra Vestsjælland og Roskilde amter, holdt møde
om dannet en gruppe, der forsøger at
komme med oplæg til, hvordan naturvejledningen kan koordineres fremover.
Spørgsmål, der dog først finde sin endelige afklaring i den nye struktur, er, hvor
har de nye kommuner nok styrke selv,
og hvor kan der være ønske og behov
om et overordnet samarbejde og koordinering. Man arbejder med ideer om
2-5 foldere indenfor den nye region.
Den regionale udviklingsplan, der skal
vedtages inden udgangen af 2007, vil
kunne danne udgangspunkt for afklaring af samarbejde mellem kommuerne,
inddragelse af statskovdistrikterne, museer, turismeaktører og andre. Sidste nye
er, at turismeudviklingsselskabet Østdansk Turisme har fået EU midler til at
udgive turfoldere i år og næste år.

Roskilde a mt:

Birgitte Norby bliver flyttet til Lejre
kommune, der er den eneste kommune,
som har ønsket at få tilført naturvejlederkompetance. Amtets koordinerende
turfolder vil udkomme sidste gang i
august 2006. Amtets folder med tilbud
til skoleklasser 3 dage om ugen fra 1.
april til 15. oktober udkom for sidste
gang i februar 2006.

Frederiksborg Amt:

Peter Fabricius er overført til Miljøcenter Roskilde, men uden nogen naturvejNATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

Københavns Amt:

Jens Hæstrup og Stig Englund bliver
overflyttet til hhv. Tårnby og Rudersdal
kommuner. Deres opgaver er endnu
ikke defineret.
Amtets folder med egne arrangementer stopper 1. maj, hvor naturvejlederne
overføes til andet arbejde i amtet. Statsskovdistrikterne samt Ballerup og Herlev kommuner fortsætte sandsynligvis
med som hidtil at udgive egne foldere,
men uden koordinering.

Bornholms Amt:

Opdager næppe at resten af landet ændrer den kommunale struktur.

Hjælp selv med i processen

Formålet med at bringe denne korte og
sikkert mangelfuld oversigt er at slå til
lyd for, at det er nu man som naturvejleder skal overveje, hvordan man selv kan
bidrage til en god løsning, hvad angår
samarbejde om naturvejledning efter
nytår. Der er en lang række ideer til nye
samarbejdspartnere og der flagre en
række løse ender i luften, som man måske kan gribe.
Har du en idé eller flere konkrete oplysninger, er det bedste, du kan gøre at
gå på NaturvejlderNet under strukturkonfeencen og give dine ideer og tanker
videre til os andre. Hvis du hører til
dem, der af uransagelige grunde ikke vil
bruge NaturvejlederNet, kan du maile,
ringe, skrive eller sende brevduer til bestyrelsen. Vores adresser står fint anført
andet sted i bladet.
Jens Frydendal, formand.
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Den medarbejder, der hidtil har stået
for koordinering, er på orlov, og vi har
ikke hørt om nogen planer fra Fyn.

lederopgaver. Amtet har hidtil udgivet
sin egen folder med naturture, men koordiantionen ophørte, da Naturnet.dk
dukkede op. Statskovedistrikterne udgiver deres egen ”CD-ske i skoven” og
Jagt- og Skovbrugsmusset laver sin egen
folder.

F

Fyns Amt:
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Kender du din bestyrelse?

Fra venstre bagerst: Allan Winther, Thomas Gyalokay, Helle-Marie Taastrøm, Arne Bondo, Jesper Kristiansen.
Fra venstre forrest: Jens Frydendal (udtrådt pr. 2/11) , Lars Boch, Marianne Hald. (Stephan Springborg mangler).

Navn
Thomas Gyalokay
Helle-Marie Taastrøm
Marianne Hald
Jesper Kristiansen
Arne Bondo-Andersen
Allan Winther
Lars Borch
Stephan Springborg

Bestyrelsen for Naturvejlederforeningen i Danmark:
Adresse
Arbejdstlf.
E-mail
Lervangen 35D, 2630 Taastrup
43 35 39 44 thomasgy@htk.dk
Nauhøjvej 1, 8410 Rønde
86 43 25 37 naturskolen@randers.dk
Sdr. Kirkevej 8, 9520 Skørping
96 35 16 12 mhm@nja.dk
Ålekistevej 218A, 1 th. 2720 Vanløse
40 42 96 12 jgk@moensklint.dk
Søndermosevej 38, 6330 Padborg
74 67 11 64 arne1864@lic-mail.dk
Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde 65 32 42 00 allan@fjord-baelt.dk
Ryesgade 7, 8680 Ry
86 89 88 88 larsborch@tdcadsl.dk
Bechersvej 19, 3630 Jægerspris
44 35 00 45 ssp@sns.dk

Bliv medlem

Send oplysningerne med e-post til:
Naturvejlederforeningen v/redaktøren
Lars Stubkjær Nielsen på LSN@SNS.dk
Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________

  Medlemskab 2005 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
  Personligt abonnement (1 ex. af bladet)
250,- kr.
  Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet)
800,- kr.
  Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder
75,- kr.
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Kolding Vandrerhjem
mandag den 26. og tirsdag den 27. februar 2007
Kursets formål:
Kursets formål er at give dig redskaber til at arbejde med et aktivt levende
sprog, så dit budskab fremstår klart for din modtager. Dette gælder både i
forbindelse med trykt og elektronisk formidling i form af rapporter, indlæg i
nyhedsbreve og populærfaglige blade og foldere.
Kurset tager udgangspunkt i kursisternes egne tekster. Ved oplæg,
diskussion og skriveøvelser får du inspiration og indsigt i, hvordan tekster
kan gøres lettere tilgængelige ved hjælp af journalistiske metoder.
Metode:
Gennem konkrete øvelser sætter kurset fokus på målgruppen. Dette sker
blandt andet ved, at kursuslederen tager afsæt i din og de øvrige kursisters
tekster. Kursuslederen giver individuelle kommentarer. Desuden giver han
råd om, hvordan du kan vælge stil og indhold efter din modtager og få et
aktivt levende sprog.
Deltagerne opfordres til at sende en tekst svarende til cirka 1 A4¬side til
kursuslederen før kurset.
Deltagere:
Kurset er målrettet naturvejledere, som ønsker at blive bedre til at
kommunikere skriftligt.
Indhold:
Målgrupper og nyhedsvinkling.
Ideudvikling.
Aktivt og levende sprog.
Kreativitet og billedrigt sprog.
Den omvendte pyramide.
Indledninger og slutninger.
Aktualitet og væsentlighed.
Overraskelse og identifikation.
Overskrifter – den røde tråd, indledninger og slutninger.
Trykt og elektronisk formidling.

Ta’ på kursus

Skriftlig formidling
for naturvejledere

Antal deltagere: Max. 12 pr. kursus.
Underviser: Nils Sjøberg, journalist, cand.pæd. og ekstern lektor ved RUC.
Pris: 3.400 kr. Prisen inkluderer både undervisning samt kost og logi på
Kolding Vandrerhjem.
Frist for tilmelding er 15. januar 2007.
Tilmelding sker til Mette Åskov Knudsen, Skov & Landskab.
Mail: mek@kvl.dk eller tlf. 35 28 16 04.
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Nyt fra Fællessekretariatet
Uddannelsesgruppen

Skrivekursus for naturvejledere

Uddannelsesgruppen har i september færdiggjort sit arbejde med at formulere et forslag til ny
studieordning for Naturvejlederuddannelsen.
Forslaget er nu overdraget til Fællessekretariatet,
som i efteråret arbejder med Uddannelsesgruppens forslag. Hensigten er, at et uddannelsesforløb efter den nye studieordning kan igangsættes i
starten af 2007. Fristen for ansøgning om optagelse på naturvejlederuddannelsen er 1. januar
2007.
Uddannelsesgruppen fortsætter sit arbejde
med at formulere en strategi for efteruddannelse
af naturvejlederne.

I foråret 2007 vil der blive arrangeret et kursus
for de naturvejledere, der gerne vil arbejde mere
med skriftlig formidling. Kurset vil bl.a. omhandle hvordan man kan skrive en faglig tekst,
så den fænger hos målgruppen, brug af journalistiske fif og endelig konkret hjælp til egne tekster. Dato for kurset er ikke endeligt fastlagt,
men følg med på kursuskalenderen: www.sl.kvl.
dk/efteruddannelse/naturvejlederuddannelsen/
kursuskalender.aspx

Naturvejledning og Internettet
Mange naturskoler og naturvejledere har efterhånden lavet hjemmesider. Her præsenterer de
forskellige tilbud, som brugerne kan benytte sig
af. Men internettet/hjemmesider kan bruges til
andet og mere end at lægge sin turfolder på. Dette to-dages kursus vil fokusere på, hvordan naturvejledere kan inddrage internettet som et
mere interaktivt formidlingsmedie. Desuden vil
kurset præsentere forskellige projekter, hvor især
folkeskoler og naturskoler kan benytte lokale
hjemmesider som hjælp til forberedelse og efterbearbejdning af naturskolebesøg. Kurset foregår
d. 27. november på AQUA ved Silkeborg og d.
11. december på Rådvad Naturskole ved Lyngby.
Du kan stadig tilmelde dig kurset. Se kursusopslag andet sted i bladet

Naturskolelederkurset
Kursusforløbet i ledelse for naturskoleledere
rummer fire kurser og en workshop. Forløbet
starter i november 2006 og slutter i maj 2007. 23
naturvejledere er optaget på kurset og tre er p.t.
på ventelisten. I processen med at udvikle kurset
er der nedsat en lille følgegruppe, som har haft
møde med de fire undervisere, der står for udvikling og undervisning på de enkelte moduler.
Der har været et godt samspil med underviser
gruppen, som tilpasser deres undervisning til de
enkelte naturskolelederes behov.
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Naturvejledernes årsberetning
Naturvejlederordningens årsberetning for 2005
er en lille folder, som suppleres af flere oplysninger på hjemmesiden www.naturvejledernet.net.
Dette var således starten på både en ny årsberetning og hjemmeside. Mon der er nogen synspunkter på dette?

Naturvejleder.net er startet så småt
www.naturvejledernet.net er den nye hjemme
side for naturvejledning. Tanken bag siden har
været at udvikle et sted, hvor alle naturvejledere
naturligt går hen for at finde og give oplysninger
om alverdens ting vedrørende naturvejledning,
også i den mer ”grå” zone, for eksempel: Hvilke
temanetværk findes lige nu, Hvem er det nu, som
er tovholder?
Hensigten er også, at udvikle en database om
alle naturvejledere som erstatning for den eksisterende oversigt over naturvejledere på Skov- og
Naturstyrelsens hjemmeside. Denne oversigt skal
alligevel laves om, når den nye kommunale
struktur er på plads – og så benytter vi lejligheden til at få etableret noget, som kan bruges i
mange sammenhænge.
Fællessekretariatet har diskuteret hjemmesiden
med Naturvejlederforeningen, som har udpeget
Jesper Kristiansen som sin kontaktperson. En lille gruppe naturvejledere har på et møde 20. september diskuteret flere aspekter af den nye hjemmeside. Her blev blandt andet drøftet indhold i
databasen, behov for åbne og lukkede diskussions fora samt mulighed for en fælles indgang til
alt om naturvejledning.
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Nyt fra Fællessekretariatet
NaturvejlederNet

Lejrskoler og naturskoler

Det er synd at sige, at der er meget gang i den på
NaturvejlederNet. Dialogen er faktisk non-eksisterende, så der er ikke noget at sige til at Fællessekretariatet er i gang med at finde andre dialog
muligheder.
Indtil det sker, kan NaturvejlederNet benyttes
som hidtil af samtlige naturvejledere - og andre,
der er opkoblet som lærere på SkoleKom. Hvis
det er længe siden du har været på NaturvejlederNet vil du måske opleve, at du bliver afvist.
Der sker det, at SkoleKom efter 3 måneders inaktivitet fra en bruger sætter vedkommende som
”inaktiv”. Ring til mig på 5656 6234 eller send en
mail til peenor@stevns.dk, så kan jeg hurtigt
genaktivere dig.
I begyndelsen af oktober blev alle de konferencer, der ikke havde været liv i i et 1/2 år slettet, så
måske ser dit NVnet Skrivebord ganske anderledes ud. Det er sket for at tilgodese ønsket om
mere overskuelighed.
Indtil videre fungerer jeg altså stadig som netansvarlig for NaturvejlederNet - og er parat til at
guide dig.
Naturvejleder Peer Nørgaard,
Stevns Natur Center

Naturvejledere med interesse i lejrskoler inviteres til træf den 1. november kl. 09.30 – 16.00 på
Trente Mølle V. Fåborg. Formålet med temadagen er at drøfte: Produktudvikling, praktiske
problem stillinger, PR og markedsføring samt
vurdering af behovet og evt. organisering af den
fortsatte indsats. Søren Breiting fra Danmarks
pædagogiske Universitet kommer med et indspark om ”lejrskolens plads i skolens hverdag”.
Se mere andet sted i bladet.

Udeskoler - et nyt landsdækkende
netværk tegner sig

Dette er overskriften på en temadag, der afholdes
den 15. november på Musholm Bugt Feriecenter
ved Korsør. Målet er at:
• give indblik i metoder til udvikling og afklaring af problematikker.
• skabe sammenhæng mellem disse metoder og
din egen hverdag.
• inspirere til praktisk anvendelse af metoderne i
dit daglige arbejde.
Efter denne dag har du redskaber og inspiration til at få mere kvalitet og glæde i dit naturvejlederarbejde. Se mere andet sted i bladet.

Arbejdet med udeskoler er nået så langt, at der
nu startes et landsdækkende netværk op den 23.
november på Skive Seminarium. Netværket er
specielt til jer, der har lyst til og mulighed for at
give den en ekstra skalle til udbredelse af udeskoler i Danmark.
Kom med den første gang og vær med til at
præge netværkets arbejde. Målet er at
•skabe et fælles forum for dem, som arbejder
professionelt med udeskole i Danmark
•inspirere deltagerne til at arbejde for en videre
udbredelse af udeskolepraksis
•udvikle metoder til formidling og udbredelse
af udeskole
•øge deltagernes viden indenfor området
•skabe refleksion, debat og viden om udeskole
i teori og praksis
•bringe de danske erfaringer i dialog med
udenlandske erfaringer
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Naturvejleder i operaen
I en ny opsætning af Maskerade på Det kongelige Teater er der en naturvejleder i koret! Altså
ikke en af vores kolleger, men en figur. En ressisør har bedt om en taske med Skov- og Naturstyrelsens logo fik en rygsæk sammen med nogle
stof ugler. Stykket skulle blive vist i TV i november, så kig nu godt efter. Det er da sjovt, at naturvejledere er blevet så kendte, ik?

En hverdag der giver glæde
og kvalitet

Jacob drager videre
Jacob tager til Tårnby Naturskole den 1. november, hvor han overtager den tomme stol efter
Johnny, som jo er taget til Ishøj Naturcenter og
har sat sig i stolen, der blev ledig, da Jesper tog til
Møn. Altså stort tillykke med det nye job til Jacob Jensen, pt. Friluftsrådet. Vi bag skrivebordene vil savne dig!
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB)
Park & Natur i Aalborg Kommune
Tlf: 9931 2292
esb-teknik@alborg.dk

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

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

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

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

Claus Landbo Olesen (CO)
Freelance på Fyn
Tlf: 2395 8106
clo.lho@mail.tele.dk
Allan Gudio Nielsen (AN)
DOF / Fugleværnsfonden
Tlf: 3331 4404
allan.nielsen@dof.dk
Helen Holm (HH)
Næsbycentret Sydvest Sjælland
Tlf: 5764 5540
helenholm@post.tele.dk

Esben Buch & Søren Risborg

Jan Ribergaard

Morten D.D. Hansen

Allan Gudio Nielsen
Claus L. Olesen
Arne Bondo-Andersen
Helen Holm

54

NATUR vejleder • 15. årg. • nr. 3 • 2006

Nyt om navne og arbejdspladser
Koordinering af naturvejledningen i Vadehavet
Den 18. april 2006 – 142-årsdagen for stormen på Dybbøl – tiltrådte biolog Nanna
Ramsgaard en nyoprettet stilling som koordinerede naturvejleder i Vadehavet. Stillingen er en direkte follow-up på overvejelserne i forbindelse med Nationalpark-pilotprojektet i Vadehavet. Her anbefalede Naturvejlederordningens rejsehold, at der
skete en koordinering af naturvejledningen i området uanset om der blev nationalpark eller ej.
Formidlingsinstitutionerne i området fulgte det op. Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter for Fiskeri- op Søfartsmuseet, Vadehavscentret, Myrthuegård, Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen, og Friluftsrådet gik ind i finansieringen af en koordinerende naturvejleder med Tips- og Lottomidler. Nanna har kontor
på Fiskeri- op Søfartsmuseet og hun er i fuld gang med bl. a. at udvikle en hjemmeside og med et folkeligt naturovervågningsprojekt.
Naturvejleder ønsker Nanna held og lykke med jobbet.
(ABA)
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Naturvejleder bliver naturovervåger

Når Sønderjyllands Amt lukker og slukker pr. 1. januar 2007 bliver amtets naturvejleder, Sten Raberg, overflyttet til Miljøcenter Ribe, hvor han regner med at skulle
løse NOVANA -overvågningsopgaver. NOVADANA står for ”Det nationale program for Overvågning af VAndmiljøt og Naturen”, så der er nok at tage fat på. Men
helt lade være med at lave lidt naturvejledning – det kan Sten nok ikke !
(ABA)

Jes er stukket til havs

Stella fra Jægerborg Skovdistrikt kan berette at Jes Aagaard holder orlov for at lave
udstilling om Galatheaekspeditionen på Zoologisk Museum. I de 9 mdr. Jes er væk,
er bachelor og forstkandidatstud. Karsten Rybjerg Larsen ansat som vikar.
På Jægersborg Skovdistrikt er man i øvrigt i fuld sving med at forberede en børneudstilling til Naturcenter Vestamager om ”koen”. Den skal handle om alt fra landskabspleje til mælk, kød og skindproduktion. Hvis nogle har ideer til lærerige og
sjove aktiviteter, så tøv ikke med at kontakte Stella på: stb@sns.dk
(AN)

Hvorfor rejste Johnny fra udsigten?

Lokalredaktøren har langt om længe fået fat i x-Taarnby naturskolelederen, Johnny Skjoldborg, og spurgt den travle mand, hvorfor han dog pludselige skiftede Vestamager ud med Ishøj? Johnny: ”Det kan der være mange grunde til. Og ingen af dem er fordi, jeg var utilfreds hverken med
Tårnby Kommune, Jægersborg Skovdistrikt eller vores meget dynamiske
kolleger på Vestamager. Faktisk er det ikke mange uger siden, jeg stod
som en anden sælger og med indlevelse fortalte om Vestamagers fortræffeligheder. På et tidspunkt passer det bare med at man rykker videre.
Så nu er jeg altså i Ishøj, som leder af det der nu hedder
Ishøj Naturcenter. Jeg har fået nye kolleger som I kender:
Willy Boje Jensen, naturvejleder og skaber af Naturværkstedet, som nu er
en del af centeret, og Helen Flügge som er friluftsvejleder og bl.a. kan noget med klatring og kajakker. Så nye kolleger og et nyt sted i rivende udvikling, med et bagland som er grønt og meget progressivt. Det ser jeg
frem til, men jeg vil nok også hage mig fast i det gamle netværk på Vestamager og alle jer andre omkring os”.
(AN)
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- og så rykkede Jacob Jensen ind!
Så skete det! Jacob er nu ikke længere ”sortugle”! Jacob har rystet støvet af vingerne
og har skiftet stillingen som koordinerende naturvejleder i Friluftsrådet ud med en
stilling som naturskoleleder på Taarnby Naturskole. Jacob starter 1. november og vil
sikkert fortælle mere om det nye job i næste nummer af Naturvejleder. Jens Hæstrup, som tidligere var ansat i Københavns Amt Natur- og Miljøafdeling er også ny
på Taarnby Naturskole. Hvor hans tidligere kollega, Stig Englund, er henne i verden
ved lokalredaktøren ikke, men måske er der mere nyt fra Stig i næste nummer…
(AN)

Godt nyt fra Grønland

Efter et par års pause er Îsâvaraq Petrussen igen vendt tilbage i en stilling som naturvejleder i Nuuk kommune. Snart kan Îsâvaraq vel skrive naturskoleleder på visitkortet, da håndværkerne er i øjeblikket er i fuld sving med at lægge sidste hånd på
en ny naturskole ved havnen. Velkommen tilbage Isa!
(AN)

Udvidelse af Raadvad Naturskole

En glad Dorrit fra Raadvad Naturskole har sendt følgende: Den 29. august var der
fest i Raadvad i anledning af naturskolens færdigrenoverede nye hus. Den oprindelige naturskolebygning blev for trang allerede for 5 år siden - nemlig da Gentofte
kommune kom med i naturskolesamarbejdet.
På trods af rift om de gamle bygninger i byen, blev der alligevel pludselig mulighed for at skovdistriktet kunne stille huset lige overfor til rådighed som ny naturskolebygning. Penge fra SNS, Gentofte kommune, Friluftsrådet og EU har finansieret den fantastiske indretning, der betyder at naturskolen nu råder over hele tre
formidlingslokaler, det ene et naturfagslaboratorium. Samtidig er der blevet plads til
alt vore udstyr, nye toiletter og vi har fået nye udenomsarealer. HURRA!
(AN)

AAAvvvv en krabbe!

Bare det at se en krabbe kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på mange mennesker – måske kender du en som er bange for krabber eller du har måske selv en lille
krabbe-fobi gemt i dig? Men bare rolig nu - der er hjælp at hente. Ikke hos en psykolog, hypnotisør eller anden terapeut, men hos en af Fjord&Bælts naturformidlere.
Lars Johansen hedder biologen, som siden januar i år har besat en ny stilling som
naturvejleder på Fjord&Bælt.
Erfaring og viden om livet i havet har Lars bl.a. fra sin studietid (7½ år), hvor han
arbejdede som studenterunderviser på Fjord&Bælt. Hvornår interessen for livet under overfladen startede, ved Lars ikke helt, men han har siden han kan huske været
meget fascineret af vand – måske skadet en smule af sin far, som var svømmelærer.
Interessen for at undervise/formidle opstod da Lars fandt et job som pirat i Legoland. Drømmen om en dag at udvikle former for formidling, hvor undervisning og
leg forbindes tæt, var lagt.
Et job hvor både rollen som biolog og pirat kan opfyldes lyder måske ikke umiddelbart realistisk, men Lars synes selv, at han i dag bliver udfordret i begge retninger
– især når han drager ud med sit ”krabbeshow” Her besøger han bl.a. campingpladser og daginstitutioner, hvor han fortæller om krabberne, viser hvordan man holder
dem og arrangerer krabbefangerkonkurrence for børnene. Gennem leg og føle/røre
aktiviteter bliver både store og små fortrolige med dyrene.
Og skal vi for en god ordens skyld fortælle at Lars selv indrømmer at have været
bange for krabber – han var faktisk 22 år gammel før end han selv turde holde en
krabbe.
(CO)
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Landet
rundt
Indberetninger fra
lokalredaktører

Fra Skovlyst Naturskole ved Aabenraa fortæller Naturskoleleder Trine Sørensen: I
sommer myldrede det med unge mennesker fra Mexico, Sydkorea, USA, Rusland,
Slovakiet, Spanien og Holland på Skovlyst Naturskole i Aabenraa. De var på stedet
sammen med Mellemfolkeligt Samvirke, for i løbet af 14 dage at bygge en stor flot
bål- og shelterhytte til Naturskolens brugere. Der blev i den grad vist mellemfolkelig
samarbejde, teamånd og forståelse de mange kulturer imellem, for i løbet af de to
uger stod hytten flot og færdig, trods det at der var noget nær hedebølge mens de
unge mennesker var her.
En ihærdig flok skovløbere fra Gråsten Skovdistrikt var i høj grad også
medvirkende til at hytten blev færdig,
idet de havde gjort et ubeskriveligt stort
stykke arbejde før, under og efter lejren,
sammen med skovdistriktets dygtige
fondraiser. De unge mennesker var på et
stort udflugtsprogram under deres ophold og så således nogle af Sønderjyllands fineste naturseværdigheder, og de
prøvede at sejle vikingeskib, være på
sælsafari, østerssafari, bunkersture, kajakture, teambuildingsture, slotsbesøg,
landbrugsbesøg og meget, meget mere. I
sandhed en stor oplevelse der kan anbefales til jer der går med lignende projekter i tankerne.
Man kan kontakte Mellemfolkeligt
Samvirke hvis man ønsker en arbejdslejr/workcamp til sin Naturskole, sit
skovdistrikt eller andet, hvorefter man
aftaler detaljerne med dem. Vær dog
opmærksom på, at det ikke er helt gratis. Man betaler selvfølgelig for en del af
besværlighederne med at arrangere lejr
og ophold.
(ABA)

Mænd og kvinder i gummi

Med hjælp fra Friluftsrådet og lidt moneter fra fem kistebunde er fem naturvejlederinstitutioner i Københavnsområdet blevet fællesejere af en fin lukket ventileret
walk-in-trailer med våddragter og øvrigt snorkeldykkerudstyr. Gruppen, der består
af Øresundsmiljøskolen, SNS Jægersborg samt Tårnby, Ishøj og Raadvad Naturskoler, vil dele udstyret over sæsonen (her i efteråret i hele uger i to runder) og vil netværke omkring gode forløb til store elever. Vi lagde ud med en øvedag, hvor kunsten for nogen var at komme ind og ud af teenagestørrelserne (billedet), men vi har
også fulgt et figursyet sikkerhedskursus sammen. Vi vender tilbage til bladet med et
bidrag, når der er indhentet flere erfaringer med at dele og med at formidle. P.s.gr.v.
Dorrit.
(AN)
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GODE BILISTER
TÆNKER PA ANDET

END DERES

BILER
HUSK

bat
samlera%
på 10

Ring 54 70 77 84 eller besøg
www.gf-forsikring.dk og få et godt tilbud

GF-Skov og Natur · Torvet 11 · 4990 Saksakøbing · klub129@gf-forsikring.dk
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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 . . .
KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE
www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud.

Gundlach A/S
Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand

Tel. +45 8694 1388
Fax +45 8694 2486

gundlach@gundlach.dk
www.gundlach.dk

Brødrene Vestergaard
Fjeld & Fritid

www.friluftsshop.dk
www.naturbutikken.dk
www.naturbornholm.dk
www.bornholmsmiddelaldercenter.dk
www.friluftslageret.dk
www.fjord-baelt.dk
www.fimus.dk
www.kystcentret.dk
www.eventyrsport.dk
www.toursport.dk
www.kattegatcentret.dk
www.lejrecenter.dk
www.danfauna.dk
www.ccnatur.dk
www.toursport.dk
www.aalborg-zoo.dk
www.kikkertland.dk
www.almas.dk
www.wolfcamper.dk
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk

www.brdr-vestergaard.dk
www.fjeld-fritid.dk

Amaliegade 45
Vesterbrogade 138 A
Grønningen 30
Stangevej 1, Østerlars
Læssøegade 12
Magrethes Plads 1
Tarphagevej 2-6
Kystcentervej 3
Guldsmedegade 33
Østergade 33
Færgevej 4
Slangealleen 2
Guldbergsgade 36
Hvilhusevej 1, Tørring
Budolfi Plads 1
Mølleparkvej 63
Sdr. Trandersvej 11
Industriparken 5
Afdrupvej 11
Algade 48

Sennelsvej 2
Frederiksborggade 28

Adresse

1256
1620
3720
3760
5000
5300
6710
7680
8000
8000
8500
4320
8600
8983
9000
9000
9210
9560
9830
9100

7700
1365

Postnr

København K
København V
Aakirkeby
Gudhjem
Odense C
Kerteminde
Esbjerg V
Thyborøn
Århus C
Århus C
Grenaa
Lejre
Silkeborg
Gjerlev
Aalborg
Aalborg
Aalborg SØ
Hadsund
Tårs
Aalborg

Thisted
København K

By

Navn

Friluftsshop
Naturbutikken
NaturBornholm
Bornholms Middelaldercenter
Friluftslageret
Fjord og Bælt
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet
Kystcentret
Eventyrsport
Toursport
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter
Lejre Forsøgscenter
DAN FAUNA Aps
CCNatur
Toursport
Aalborg Zoo
Kikkertland
Almas Hadsund
Wolfcamper A/S
Aalborg Historiske Museums afdelinger

Rabat
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.
20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog
ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.
15% rabat på alt udstyr
15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger
Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
Gratis entré
20 % rabat på varekøb
Gratis Entré
adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til
gensidig inspiration
Gratis entré, ring gerne på forhånd.
20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Rabat
Gratis Entre.
10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
Kontakt og hør nærmere
20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
21% rabat ved entré
5 % rabat
10 % rabat
Kontakt og hør nærmere
Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet

For medlemmer af Naturvejlederforeningen i Danmark er indgået aftale med følgende gode samarbejdspartnere. Brug dem godt!
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