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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk 
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om 

foreningens mål og virke samt links til  
naturvejledere og naturskoler i Danmark. 

Hjemmesiden har desuden en oversigt over  
kurser, der udbydes af naturvejledere.

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

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

 

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Thomas Gyalokay, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup 

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

Bestyrelsen:
Thomas Gyalokay thomasgy@htk.dk  .....................4335 3944
Helle-Marie Taastrøm  naturskolen@randers.dk  ............8643 2537 
Marianne Hald mhm@nja.dk  .............................9635 1612
Jesper Grube Kristiansen jgk@moensklint.dk  ....................4042 9612
Arne Bondo-Andersen arne1864@mail.tele.dk ..............7467 1164
Allan Winther allan@fjord-baelt.dk  ............. 6532 4200 
Lars Borch larsborch@tdcadsl.dk  ............ 8689 8888
Stephan Springborg 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

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

N
A

TU
RVEJLED
E
R

FORENINGEN

Årskonferencen 2007  
afholdes 11. - 13. april på Bornholm 

 Tema: Grøn Turisme
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Fordi mange naturvejledere 
arbejder med turisme eller i 
hvert fald med turister. Måske 
også uden at vide det. 
For hvad er en turist egentligt 
for en størrelse?

For at udforske området har vi sam-
mensat dette teamnummer om turisme 
og Årskonferencen har taget samme 
emne i april på Bornholm. Både i bladet 
og på konferencen kan du udveksle idé-
er til hvordan og hvor forskellig natur-
vejledning for turister er og bør være. 
Nogle arbejder så meget med turister, at 
det præger hverdagen og hele tankegan-
gen på stedet så meget, at nye sprog læ-
res, det tyske pudses af og forskellige 
koncepter planlægges og afprøves. Der 
tjenes penge, formidles gratis og forskes 
i oplevelsesøkonomi. 

Ord som ”oplevelsesøkonomi”, ”oplevel-
sesturisme”, ”mærkeordninger”,  ”edu-
tainment”, og ”branding” m.m., dukker 
op i medierne og bliver brugt i flæng i 
forbindelse med turisme. Det er farlig 
fine ord, som dækker over mangt og 
meget. Man kan så, med rette, spørge: 
”Hvad kommer det mig ved?”. Svaret er 
ikke givet og du vil nok heller ikke finde 
det entydigt her, men et godt bud på 
hvad det kan betyde for dig som natur-
vejleder, er hvad bladet denne gang for-
søger at give dig.

I vores del af verden er de basale fysiske 
og sociale behov ved at være dækket, og 
derfor stiger efterspørgslen på at få 
dækket behovene for selvrealisering og 
kreativ udfoldelse, enten i flok eller in-
dividuelt. Dette afspejles i vores for-
brugsmønster, mange af de varer vi kø-
ber bærer præg af vores overflod. Vi 
køber mere efter brand, end efter funk-
tionalitet. Det betyder at vores forbrug 
går mere og mere i retning af produkter 
og ydelser med en høj oplevelsesværdi.

Turisme er en stærk voksende busi-
ness, hvor der netop kan være eller er en 
meget høj oplevelsesværdi, derfor vil 
man også se en øget tendens til at turi-
ster vil søge hen hvor de unikke og spe-
cielle oplevelser er. 

Det er noget naturvejlederne i dag må 
tage ind i deres overvejelser i forhold til 
det de udbyder til andre end skoleelever. 
Artiklerne i det blad du netop sidder 
med, giver nogle bud på hvad den nær-
meste fremtid byder på, og løfter lidt af 
sløret for hvad det er, der vil blive efter-
spurgt.

Vi vil gerne være med til at ”klæ´” na-
turvejlederen på, så hver enkelt reflekte-
rer over egen praksis. Er det vi går og 
formidler virkelig rettet mod turister, el-
ler skal vi til at ændre på vores formid-
ling? Vi håber på, at vi kan være med til 
at give et lille overblik og en klarhed 
over, hvad der lige nu rør sig i krydsfel-
tet: Naturvejledning og turisme. 

Derfor – tag bladet i hånden, læs det, se 
mulighederne og bliv inspireret.

God læsning
Anne, Allan W og Ulla

Turisme – hvorfor det?
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Polske turister og skoler er en vigtig mål
gruppe på Natur Bornholm, hvor man i 
dag arbejder meget bevidst med polak
kerne som målgruppe.
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På Vadehavscentret har de mange års  
erfaring med at lave naturvejleder
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Oplevelsesøkonomi er et begreb, som vi 
skal vænne os til  men hvad menes der 
med begrebet og hvordan hænger det 
sammen med turister og naturvejledning
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Definition  
af turisme

De fleste, der bliver adspurgt 
om hvad turisme er, svarer at 
det er en person, der er på  
ferie, som overnatter på en 
campingplads, et hotel, et 
sommerhus eller et feriecen-
ter. Ofte vil definitionen gælde 
for en, der er i et fremmed 
land, eller i det mindste så 
langt hjemmefra, at det ikke 
kan svare sig at køre hjem for 
at overnatte. Men så simpelt 
er det ikke. 

Jeg vil her kort anføre de anerkendte de-
finitioner af turisme og opremse nogle 
nøgletal for turismen i Danmark.

Standardisering af turister
Der er udarbejdet standarder af både 
World Tourisme Organisation (WTO), 
EU og danske organisationer, der arbej-
der med turisme, som f.eks. Visit Den-
mark. 

Turisme er et serviceerhverv, som inde-
holder detailhandel, museer, besøgscen-
tre og naturmæssige herligheder. Man 
definerer en turist når vedkommende:

•	Bevæger sig i tid og rum udover det 
sædvanlige miljø (der hvor de nor-
malt bor eller opholder sig)

•	 Ikke oppebærer løn fra det sted, som 
personen rejser til

•	Overnatter i det pågældende land/
landsdel

•	 Ikke opholder sig i landet/landsdelen 
mere end et år

WTO definitionen omfatter ikke kun fe-
rieturister, men også personer, der besø-
ger et land i forbindelse med studier el-
ler forretning, deltagelse i konferencer, 
kursus- og studieaktiviteter eller privat-
besøg.

Herefter kan man så definere de en-
kelte turister nærmere som en-dags be-
søgende eller flere dages turister, uden-
landske, danske, ferie- eller 
forretningsrejse osv..

Af Allan L. Winther, Formidlings
chef på Fjord&Bælt, Kerteminde.
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Her skelnes klart mellem at være besø-
gende (som én dag eller kortere) og tu-
rist (med mindst én overnatning på ste-
det).

Turisme økonomi
Man kan bruge turisttal til mangt og 
meget. Men udgangspunktet er altid 
den enkelte turist og dennes forbrug af 
serviceydelser eller andet. Ud fra dette 
definerer man så økonomien i turisme-
erhvervet i Danmark.

 
Eks. fra Visit Denmark:

En avis købt af en amerikansk turist i 
København er turistforbrug, mens en 
avis købt af en københavner på vej til 
arbejde ikke er.

Det er altså formålet, området og perso-
nen, der afgør om en økonomisk aktivi-
tet er turisme eller ej – også selvom pro-
duktet, der købes er beregnet til turister, 
som for eksempel Den Lille Havfrue,  
turistkort, postkort etc.

Overnatning og forbrug
I 2005 var der godt 42 mio. som benyt-
tede sig af overnatninger, hvilket er et 
svagt fald i forhold til 2004 med 42,2 
mio.

Ud over disse var der ca. 70 mio. over-
natninger af anden karakter; som i eget, 
lånt eller privat lejet feriehus, familie/
venne besøg m.fl., samt 30 mio. en-
dagsturister.

Der er en klar tendens til et fald i 
overnatning af udenlandske turister, 
mens der er en stigning i overnatning af 
danske turister. Her ser det ud til, at 
især de tyske turister er begyndt at svig-
te Danmark, men også blandt norske og 
svenske turister ses et fald.

I 2004 udgjorde tyskere, nordmænd 
og svenskere 2/3 af de udenlandske turi-
ster og omsætning. Udenlandske turi-
ster brugte 27,6 mia. kr., hvoraf ca. 50% 
blev brugt til overnatning, restaurant og 
transport. Danske turister brugte 19,5 
mia., heraf 60% på restaurant, kultur, 
forlystelser og overnatning.

En gennemsnitsturist brugte i 2004 ca. 
469 kr. pr. døgn. En interessant observa-
tion er, at den tyske turist kun brugte ca. 
300 kr., mens den japanske brugte knap 
2.400 kr. pr. døgn!

 o

Tal og statistik om turisme
Har du lyst til at se flere tal og statistikker, kan 
du gå på Danmarks Statistik, www.dst.dk eller 
Visit Denmark, www.visitdenmark.com, hvor 
tallene i denne artikel er hentet. På Visit Den-
marks hjemmeside kan der også findes mange 
andre informationer og rapporter om turisme i 
Danmark.

Fotos: Finn Lillethorup
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Alle taler om oplevelses-
økonomien, som det nye 
mantra, der skal sikre den  
fortsatte danske velfærd, i  
en stadig mere globaliseret 
fremtid. Skaber oplevelses-
økonomien også nye udfor-
dringer for dansk turisme?

Oplevelsesøkonomi
I mange sammenhænge bruges begrebet 
”oplevelsesøkonomi” for den rodekasse, 
hvori planlæggere placerer: Turisme, 
kultur, design, film, teater, events, idræt, 
attraktioner, naturlegepladser, rekreative 
faciliteter, naturvejledere o.s.v. – en kas-
se som de ikke rigtig ved hvorledes skal 
håndteres, når det drejer sig om er-
hvervsudvikling. 

Dette er i høj grad tilfældet i forbin-
delse med de nye udviklingsplaner, som 
der nu er lovgivet om at de nye kommu-
ner og regioner skal udarbejde. Stort set 
alle de foreløbige eksempler herpå ind-
drager oplevelsesøkonomien – som en 
af grundpillerne.

Begrebet oplevelsesøkonomi dækker 
imidlertid også over det forhold, at vi 
som forbrugere ikke kun betaler for en 
vares fysiske egenskaber, men i stigende 
omfang også for de relationer, følelser, 
værdier og de oplevelser og fællesska-
ber, som knytter sig an til et bestemt 
produkt. 

Denne immaterielle merværdi udgør 
ofte størstedelen af varens pris. Tænk 
blot på en sweatshirt til kr. 200,- som 
med en påsyet krokodille nu pludselig 
koster kr. 800,- .

Red and Blue Ocean
Det drejer sig om at manøvrere væk fra 
den benhårde konkurrence, ”The Red 
Ocean”, hvor alle konkurrerer på prisen 
og med tilnærmelsesvis ens produkter – 
og det i en udstrækning så blodet flyder, 
deraf navnet.

Det gælder modsat om at gøre sine 
produkter unikke i forbrugerens be-
vidsthed, om at opbygge relationer, at få 
kunden følelsesmæssigt involveret og 
gerne interaktivt. I fagsproget hedder 
det at opbygge længerevarende konkur-
rencemæssige fordele, eller populært - 
at manøvrere mod ”Blue Ocean” – at 
gøre sig fri og uafhængig af den benhår-
de konkurrence. Et særdeles effektivt 
middel – og måske det hidtil mest effek-
tive middel overhovedet er, at kombine-
re produktet med oplevelser.

I dansk turisme snakker vi om det 
svigtende tyske marked – den tyske ud-
fordring. De sidste ti år er en uafbrudt 
tilbagegang – og kun de mest optimisti-
ske tror på, at bunden er noget. Samti-
dig lyder meldingen fra VisitDenmarks 
markedschefer i Norge og Sverige, at nu 
begynder også vore broderfolk at svigte 
os. 

Meldingerne lyder klart, at dansk tu-

”Naturens gratis glæder” 
– en del af oplevelsesøkonomien

Direktør Kim Folmann Jørgensen, 
Fyn Tourist.
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risme ikke har formået at forny sig, va-
rerne på hylderne – oplevelserne - er til-
nærmelsesvis de samme som for en 
generation siden. 

Med stadig bedre infrastruktur, med 
billigere flyrejser og et nyåbnet Østeuro-
pa er konkurrencesituationen skærpet 
gevaldigt - dansk turisme manøvrerer 
lige mod ”Red Ocean”.

Hvordan får vi lagt kursen om? Som 
gammel søfartsnation bør vi om nogen 
kunne finde vejen frem mod ”Blue Oce-
an”!

Oplevelsesøkonomien i naturen
Et af midlerne er bedre naturoplevelser. 
Naturoplevelser er en suveræn topsco-
rer, når gæsterne udspørges om, hvad 
der betyder mest for dem i forbindelse 
med et ferieophold i Danmark. 

Hvordan udnytter vi i fællesskab ople-
velsesøkonomiens metodikker til at ska-
be bedre naturoplevelser? Den danske 
natur er hverken eksotisk eller impone-
rende i en international sammenhæng. 
Kan dansk natur overhovedet bidrage 
med oplevelser, som kan give os længe-
revarende konkurrencemæssige fordele?

Svaret er et klart ”Ja”. Metoden er i 
bogstaveligste forstand at sikre, at gæ-
sten får en på opleveren.

Og dette tilrettelagt på en måde, som 
ikke umiddelbart kan kopieres i Meck-
lenburg Vorpommern eller i Kroatien.

Værktøjskassen indeholder: Storytel-
ling, individualisering via IT, interakti-
on, rollespil og lignende.

ODA
I projektet ODA, Oplevelsesudvikling i 
Danske Attraktioner, som er dansk tu-
rismes hidtil største kompetenceudvik-
lingstiltag er netop udgivet en håndbog. 
”Oplevelser i udvikling – Udvikling i 
oplevelser” Denne kan gratis downloa-
des på www.odaweb.dk, eller bestilles 
samme sted, pris kr. 200,-. Heri er der 
mange udmærkede erfaringer omkring 
praktisk oplevelsesudvikling fra danske 
attraktioner.

Gratis naturoplevelser
Naturens gratis glæder rummer mæng-
der af potentiale for oplevelsesudvik-
ling, tilrettelagt og iscenesat, så selv den 
sejeste naturanalfabet bliver engageret 
og lader sig rive med.

Et eksempel på dette er en nærliggende 
skov, Nørreskoven på Tåsinge, hvor jeg 
selv ofte på min løbetur, passerer en 
mindesten, som ellers er godt skjult i en 
granskov. Stenen er rejst på det sted, 
hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre 
blev fundet for snart 100 år siden. Selv 
om stenen er meget utilgængelig og kun 
kendt af få, ligger der forbavsende ofte 
friske blomster. 

Dette er et oplagt mål for storytelling - 
og måske endda suppleret med hånd-
holdt IT-teknologi og skattejagt gennem 
skoven med indlagte opgaver. NATUR-
vejleder, november 2006 bringer flere 
eksempler på dette i praksis. Frokost-
kurven kan Hotel Svendborg levere, og 
du kan få den med og uden revolver!

Eller hvad med grillstegt lam serveret 
med udsøgt rødvin under åben himmel 
i Svanninge Bakker, ved de anlagte pri-
mitive overnatningspladser, samtidig 
med at Faaborg Museum fortæller om 
Fynbomalerne og deres opfattelse og 
formidling af naturen. Dette afslutter en 
dag, hvor man selv har forsøgt sig med 
staffeli og farver under kyndig vejled-
ning.

Naturen rummer masser af gratis glæ-
der og her er/skal fortsat være fri ad-
gang for alle.

 Men hjælper vi til og sætter i scene, 
er der så uendelig mange muligheder 
for at skabe supplerende gode og ufor-
glemmelige oplevelser. Og gratis bliver 
det naturligvis langtfra – betalingsvillig-
heden for oplevelser er nemlig stor – så 
lad os i mange sammenhænge udstyre 
den danske natur med en krokodille – 
lad os bruge oplevelsesøkonomiens 
værktøjer til at få styrket indtjeningen 
og konkurrencesituationen i dansk tu-
risme – til at styre mod de blå oceaner.

 o
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Foto: Finn Lillethorup

Kan skovene blive til 
mere nytte?

Oplevelsesøkonomi i danske skove

Indledning
Danmark lavede den første opgørelse 
over skovressourcerne tilbage i 1800, og 
fra 1881 har der været systemiske opgø-
relser centreret om 9 store tællinger, 
hvoraf den seneste fandt sted i år 2000. 
Danmarks skovareal og ejerskab til sko-
vene fremgår af tabellen herunder. Det 
indebærer, at 10 pct. af Danmarks areal 
er skovdækket. Den globale dækning af 
skov er på ca. 30 pct. (FAO 2004). De 

danske skove er gennem tiderne afløst af 
landbrug. Skovene er dels statsskove 
dels privatejede. Statsskovene har over-
vejende tidligere tilhørt kongemagten, 
mens de private skove for størstedelens 
vedkommende har udgangspunkt i ade-
lens besiddelser.

* Ved sammenligning af det totale skovareal 
i Danmark de forskellige år har opgørelses-
principperne varieret. Bl.a. er omfanget af 
medtagne hjælpearealer ændret meget. 
Kilde: Skove og Plantager 1976, 1990 og 2000.

Af Lise Lyck, Centerleder for  
Center for Tourism and Culture 
Management, Copenhagen 
Business School.

Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab 

Skovareal (ha)
Antal skovejendomme 

(stk.)

1976 1990 2000 1976 1990 2000

Skov- og 
Naturstyrelsen 

170.000 114.000 113.000 298 28 26

Øvrigt offentlig ejede 26.000 25.000 316 305

Privatejede 225.000 202.000 224.000 24.969 19.375 24.874 

Selskaber mv. 98.000 104.000 124.000 729 844 1.343 

I alt * 493.000 446.000 486.000 25.996 20.563 26.548

Kilde: Skov og natur i tal 2004.
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Skovene rummer mange forskellige 
slags træer, og dermed skove af forskel-

Skovenes værdi omfatter dels en værdi-
tilvækst, der indgår direkte i det danske 
nationalregnskab, som en del af den pri-
mære sektors værditilvækst, dels en 
række herlighedsværdier for brugerne 
af skovene. Mens bidraget til national-
regnskabet kan opgøres præcist, er situ-
ationen for herlighedsværdiernes ved-
kommende anderledes. Det skyldes, at 
der kun i ringe grad er udviklet marke-
der, hvor udbydere og efterspørgere kan 
mødes og udvikle produkter, som både 
kan forøge udbydernes indkomster og 
skabe produkter, som efterspørgerne 
ønsker og er villige til at betale for.

* Ved sammenligning af 
det totale skovareal i 
Danmark de forskellige 
år har opgørelsesprin-
cipperne varieret. Bl.a. er 
omfanget af medtagne 
hjælpearealer ændret 
meget. 
Kilde: Skove og Plantager 1976, 
1990 og 2000. 

Skovareal og antal skovejendomme fordelt på ejerskab 

Skovareal (ha)
Antal skovejendomme 

(stk.)

1976 1990 2000 1976 1990 2000

Skov- og 
Naturstyrelsen 

170.000 114.000 113.000 298 28 26

Øvrigt offentlig ejede 26.000 25.000 316 305

Privatejede 225.000 202.000 224.000 24.969 19.375 24.874 

Selskaber mv. 98.000 104.000 124.000 729 844 1.343 

I alt * 493.000 446.000 486.000 25.996 20.563 26.548

Det danske forbrug af træ beløb sig i 
2004 til ca. 28 mia. kr., hvoraf knap en 
fjerdedel (22 pct.) var forbrug af dansk 
produceret træ. (Danmarks Statistik).

Som følge af udviklingen i priserne på 
træ er lønsomheden i skovbrug de sene-
re år reduceret betydeligt. Det betyder, 
at en del skovejere er blevet mere åbne 
for at prøve at finde nye måder at udnyt-
te skovressourcerne på, som kan bidrage 
til en bedre økonomi. Samtidig er der 
kommet et øget fokus på oplevelsesøko-
nomi blandt folk. Dette har ført til 
spørgsmålet om belysning og analyse af 
skovenes muligheder for at tilbyde og 

Træartsfordeling 

Skovene i alt (ha)
Skov- og Naturstyrelsen 

(ha)

1976 1990 2000 1990 2000

Bøg 75.000 72.000 80.000 16.000 18.000 

Eg 25.000 30.000 43.000 8.000 13.000 

Ask 10.000 10.000 13.000 1.000 1.000 

Ær 5.000 8.000 9.000 1.000 1.000 

Andet løvtræ 22.000 23.000 30.000 4.000 4.000 

Løvtræ i alt 137.000 143.000 174.000 30.000 37.000

(28%) (32%) (36%) (26%) (32%) 

Rødgran 135.000 132.000 29.000 27.000 

Sitkagran 

168.000 

35.000 34.000 12.000 11.000 

Nobilis 7.000 12.000 1.000 1.000 

Nordmannsgran 12.000 28.000 2.000 2.000 

Andet nåletræ 

101.000 

79.000 87.000 30.000 31.000 

Nåletræ i alt 269.000 268.000 294.000 74.000 72.000

(55%) (60%) (60%) (65%) (64%) 

Bevokset i alt 406.000 411.000 468.000 104.000 109.000 

Hjælpearealer  
og ubevokset 

87.000 34.000 18.000 10.000 4.000 

(17%) (8%) (4%) (9%) (4%) 

Totalt * 493.000 445.000 486.000 114.000 113.000

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

lig type. Tabellen herunder viser karak-
teren af de danske skove.
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videreudvikle produkter, som folk har 
en vilje til at betale for.

Formålet med denne artikel er at bely-
se ovennævnte udvikling nærmere. Ar-
tiklen baserer sig på dele af et igangvæ-
rende forskningsprojekt om danske 
skove og oplevelsesøkonomi, som Land-
bohøjskolen, KVL- Skov og Landskab 
ved Bo Jellesmark Thorsen, Berit Kåe og 
Suzanne Vedel og Copenhagen Business 
School, Center for Tourism and Culture 
Management ved Lise Lyck, Camilla 
Gårdsted Mikkelsen og Theresa Scave-
nius arbejder med.

Oplevelsesøkonomi i danske skove
Indledningsvis skal understreges, at sko-
vene har en række fri (gratis) oplevel-
sesværdier, hvilket de selvfølgelig fortsat 
skal have. Besøgene i danske skove er 
undersøgt af bla. Frank Søndergaard 
Jensen et al1). Her vurderes det årlige 
antal besøg til 50 mill. og de mest popu-
lære aktiviteter fandtes at være ”at gå en 
tur”, ”at nyde naturen” og ”at studere na-
turen”. Men udover disse aktiviteter 
foregår der også en række andre aktivi-
teter i forbindelse med sport og motion, 
i forbindelse med læring, i forbindelse 
med underholdning som fx rollespil, 
selskaber, højtidsbestemte begivenheder 
mv. I forbindelse med disse aktiviteter 
er et behov for en produktudvikling, 
hvor brugerne gennem deres betalings-
villighed kan få udviklet produkter, der 
kan øge deres tilfredshed og samtidig 
skabe en mulighed for bedre indtjening 
for skovejerne. Der er med andre ord 
mulighed for at skabe, hvad vi kalder en 
win-win situation.

I maj 2006 afholdt Skov og Landskab 
og Center for Tourism en workshop. Vi 
indbød skovejere, repræsentanter for 
friluftsrådet og fra en række foreninger, 
der benytter skovene (mountain bikers, 
orienteringsløbere, jægere, rollespilsfor-
eninger etc.). Rapporten fra denne 
workshop kan findes på Internettet2). 

På workshoppen fremlagde vi som 
forskere idegrundlaget for oplevelses-
økonomien og en række eksempler på 
mere og mindre traditionelle anvendel-
ser af skovene. De indbudte deltagere 
arbejdede efterfølgende i grupper med 
at konkretisere og drøfte oplevelsesøko-
nomiske produkter. Hensigten var dels 
at skabe netværk mellem brugere og ud-

bydere dels at påbegynde en produktud-
vikling. 

I november 2006 blev der afholdt en 
konference om oplevelsesøkonomi i 
danske skove med ca. 100 deltagere på 
Copenhagen Business School. Her frem-
lagde forskere, udbydere, efterspørgere, 
Visitdenmark og politikere deres syn på 
og erfaringer med oplevelsesøkonomi.

Næste led i forskningsprojektet er en 
kortlægning med detaljerede cases, der 
kan belyse og identificere interessante 
produkter inden for skove og oplevelse-
søkonomi. Starten har været indledende 
besøg hos to udbydere: Vallø og Løndal.  
Disse er modsætninger, idet Vallø sko-
vene er meget store (4.000 ha), herre-
gården har qua fundats, historie og re-
gelsæt en ikke direkte aktiv rolle i 
forbindelse med oplevelsesøkonomi og 
en ledelsesfilosofi om insourcing, mens 
Løndal skovarealet er mindre (600 ha), 
slottet er i dag hovedingrediensen i den 
oplevelsesøkonomiske produktion og 
ledelsesfilosofien er baseret på outsour-
cing. Denne del af projektet forventes at 
lede til en konference i forsommeren 
2007.

Afslutning
Det skulle gerne være klart ud fra denne 
artikel, at
•	oplevelsesøkonomi i skovene kan give 

en række ny fordele for gamle og ny 
brugere af skovene, som der vil være 
en betalingsvilje knyttet til

•	oplevelsesøkonomi kan bidrage til at 
bedre lønsomheden af skovressour-
cerne

•	den hidtige brug af skovene til skov-
ture mv. vil fortsætte 

•	det tager tid at udvikle ny produkter 
og netværk, at det er en proces, hvor 
kortlægning og identifikation af pro-
dukter såvel som udvikling af best 
practice er vigtige delelementer

•	at innovation ikke alene er knyttet til 
byudvikling, men i høj grad også gen-
nem en aktivering af landskabsres-
sourcer kan bidrage til at skabe vækst 
og nye jobs i skovene og på landet 

Er du interesseret i ovennævnte udvik-
lingsmuligheder og deltagelse i kom-
mende konferencer, er du velkommen 
til at emaile ts.tcm@cbs.dk.   

 o

Noter: 
1) Jensen, Frank Søndergaard 
og Niels Elers Koch, 1997: Fri-
luftsliv i skovene 1976/77-
1993/94. - Forskningsserien 
nr. 20, Forskningscentret for 
Skov & Landskab, Hørsholm, 
1997. 215 s.

2) Titlen er ”Danske skove i 
en oplevelsesøkonomi”, Rap-
port over workshop 31. maj 
2006.
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Mange mennesker ønsker ferier, som 
sikrer aktiviteter og underholdning, 
ikke mindst os i den vestlige verden rej-
ser mere og mere på korte og oplevel-
sesrige ture. Ferier har stor betydning 
for os – vi vil overraskes og have indivi-
duelle oplevelser hver gang vi drager af 
sted. Vi søger oplevelser med mening, 
autenticitet og oprindelighed – vi øn-
sker indlevelse og prøver at finde og for-
stå sammenhænge. 

Vi betaler gerne rigtig meget for unik-
ke oplevelser og det er det, der med et 
”smart” ord kaldes oplevelsesøkonomi.

Inddragelse
Et nøgleord i oplevelsesøkonomien er 
inddragelse. Det er et marked, hvor  
kravene til nye og stærkere fortællinger 
og oplevelser vokser i takt med, at der 
kommer flere og flere aktører på marke-
det. 

Et eksempel på en ”dyre”oplevelse er 
en tur til bamsefabrikken Build a Bear, 
hvor barnet får designet sin egen per-
sonlige bamse. Tænk at kunne vælge fi-
gur, pels, tøj, øjne og så beslutte sig for 
bamsenavnet , få dåbsattest og få syet et 
hjerte ind i bamsen. 

Bamsekonceptet er en overvældende 
succes. Det er dyrt, men det er det værd, 

fordi aktiviteten  spiller på inddragelse, 
den gode fortælling og følelser. 

Prøv engang at sammenligne bamse-
oplevelsen med en dyresporstur i Hare-
skoven med en naturvejleder. Kan man 
tillade sig det? Ja måske.

Naturvejledning spiller jo netop på fø-
lelserne og den gode historie. Vi elsker 
at involvere deltagerne i naturaktiviteter. 
De skal sanse og føle og forstå naturens 
sammenhænge.

At bringe folk ud i den delvist menne-
skeskabte natur, som ikke længere er så 
naturligt, er måske sammenligneligt 
med at bringe folk ud i mere kunstige 
miljøer, blot oplevelsen er unik.

Så måske er tiden inde til at tjene kas-
sen på oplevelser i den danske kulturelle 
natur – ligesom andre tjener penge på 
gode oplevelser? 

For der er penge i oplevelsesøkonomi.
Derfor står vi som naturformidlere 

overfor store udfordringer, hvis vi vil til-
trække flere deltagere og ikke mindst 
turister til unikke naturaktiviteter, som 
sætter den enkelte deltager i centrum. 
Er vi parat til at sælge naturoplevelser? 
Og kan det at sætte pris og økonomiske 
mål på naturvejledning blive en del af 
vores ideologi?

Kan naturvejledning  
forenes med  
oplevelsesøkonomi? 

Af Ulla Didriksen,
Zoologisk Have København

For oplevelsesøkonomi  
kan sagtens forenes med naturoplevelser!
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Pingvinmarchen live
Phillip Island

Australien

Stedet ligger far out; 125 km syd øst for Melbourne. Så bilen er en nødvendig-
hed for at nå dertil. Den store parkeringsplads vidner om mange besøgende. 
Ved indgangen betales en pæn entré. På træbroer ledes man ned til et kæmpe 
amphiteater. Scenen er havet. Det er forbudt at fotografere. Kl. 20.00 stikker den 
først dværgpingvin hovedet op af vandet nær kysten og inden for en halv time 
vrimler det med pingviner, som vender tilbage til deres redehuller efter dagens  
furagering i havet. De vandrer op af skråningen under gangbroerne. Man kikker 
direkte ned på dem og hører deres kalden efter magen i reden. Efter halvanden 
time er sceneriet slut. Alle pingviner er nået hjem og er på plads i rederne. En 
udstillingsbygning formidler pingviners liv og levned. Der er et kikhul ind til 

en rede, som er beboet af et par pingviner. Der lugter fælt af pingvineks-
krementer.

Fantastisk at det er muligt at ”iscenesætte” en naturoplevelse på 
klokkeslæt næsten året rundt. Hundrede tusinder turister tager 

hvert år til Phillip Island for at opleve pingvinparaden. Op-
levelsesøkonomi i stor stil.

Oplevelsen ligger meget i tråd med ”sort sol” 
ture til Ribe/Tønderegnen forår og  

efterår.

IDEOLOGIØKONOMI
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fx. kommercielle 
firmaer

fx. museer og 
videnpædagogiske 
centre

fx. firmaer 
der udvikler 
IT-løsninger

fx. NGO’er

Hvor ligger din 
naturvejledning?

Plot den ind i diagrammet.
Sammenligner du din praksis 

med museer og 
videnspædagogiske centre? 

Er du en NGO’er? 
Eller er du en af dem,  

der tjener penge på din  
naturvejledning?

EKSEMPEL
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Sydafrikansk folkeferie
Emerald Safari:  Casino – Resort

Sydafrika

Emerald Safari Casino Resort ligger ca. 1 times kørsel fra Johannesburg Internationa-
le lufthavn i sydlig retning. Emerald er et stort indhegnet naturområde tæt på byen og 

et enormt elektricitetværk. Området er indrettet med faciliteter til familier, forretnings-
folk, naturelskere, sportsudøvere til soldyrkere m.m.  - et mærkeligt mix mellem forret-
nings- og familieudflugter med basis i glæde, afslapning og oplevelser, 

Området kan sammenlignes med et dansk folkeferiecenter - gange 1000. Der er hotel, 
hytter, konferencefaciliteter, udstilling, sportsmuligheder som bl.a Aquadome – vand-
land, rekreation, naturoplevelser som game-drives, bådture på Vaal River og Animal 
World, der er en lille zoologisk have.

Det koster en del at komme ind i Emerald Safaripark. Desuden betales der særskilt 
for de mange forskellige aktiviteter. Det er muligt at opleve Sydafrikas planteædere 

på nært hold ved at betale sig til en game-drive i safaribil. Her kan man iagttage 
næsehorn, nationaldyret springbuk, gnu, zebra, struds, blisbuk, perlehøns 

m.fl.
Det er naturguider, der formidler både i den zoologiske have, på 
game-drive og på floden. Som noget meget specielt ligger der 

et kæmpe casino midt i parken. De fleste spilleborde er 
optaget hver eneste aften og overskuddet går til 

nature-conservation .

Moskusokser og indlandsis
Søndre Strømfjord

Grønland

Er man strandet med fly i Søndre  Strømfjord kan man på bare to ti-
mer opleve moskusokser på nært hold. 

Kangerlussiaq Turism tilbyder moskus okseture med naturguide. 
Deltagerne bringes med landrover ind på sletten, hvor det er muligt at 
iagttage grupper af moskusokser. Vandrefalke og ravne er en del af 
naturoplevelsen. Prisen for en tur er ikke helt billig.

I Old Camp kan man overnatte på et simpelt leje. Inklusiv mor-
genmad og med en tur til indlandsisen betaler man rask væk 

1.200 kr. Turen er også fantastisk og man ville være et skarn, 
hvis man ikke tillod sig denne luksus. Formidlingen er i 

top og at stå på indlandsisen og vide, at der er mere 
end 700 km´s vandring over isen til østsiden af 

Grønland, er overvældende. Oplevelsesøko-
nomi så det basker!  

EKSEMPEL

EKSEMPEL

EKSEMPEL
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Dette udsagn er blevet brugt en del i 
disse globaliseringstider og har en helt 
særlig relevans for oplevelsescentret  
NaturBornholm.

En anden erkendelse er, ”at vi er alle 
sammen turister, i perioder af vores liv”. 
Og som sådanne kan vi have stor fornø-
jelse af lidt hjælp til oplevelser og ind-
sigt fra en naturvejleder.

Muren er for længst faldet, og EU er 
blevet udvidet med bl.a. Polen. Polske 
rederier har for flere år siden etableret 
sommerruter de 80 km nordpå til det 
stykke Danmark, der ligger midt ude i 
Østersøen. Og flere og flere gange sker 
det, at det fremmedklingende sprog af 
den slaviske sprogstamme høres blandt 
gæsterne i NaturBornholms udstilling.

Det talmæssigt (og økonomisk!) vig-
tigste kundesegment for NaturBorn-
holm er ”familien Danmark på ferie”. 
Kernen i oplevelsesproduktet til dette 
turistsegment er udstillingen med tilhø-
rende aktiviteter samt det nærliggende 
naturområde Klintebakken.

Derudover besøges vi af et stort antal 
skoleklasser på lejrskole, som både får 
Klintebakken og udstillingen. Oveni har 
vi så fået opbygget en decideret under-

visningsdel med klasselokale, laborato-
rium og et mobilt laboratorium, der kan 
bevæge sig rundt på hele øen.

NaturBornholms helt store styrke er 
formidlingen – både via den spændende 
udstilling, men som alle spørgeskema-
undersøgelser viser, endnu mere via den 
personlige formidling, der sker i udstil-
lingen, omkring aktiviteten for børnefa-
milier, på ture til Klintebakken og i øv-
rigt i så mange andre situationer som 
overhovedet muligt!

Men hvad nu med polakkerne? Mange 
af disse har kun et sporadisk kendskab 
til de to af vore anvendte sprog i udstil-
lingen, engelsk og tysk. Og vores danske 
er selvfølgelig totalt uforståeligt!

Aftenskolekursus på polsk
5 – 6 personer fra velkomst- og formid-
lergruppen meldte sig derfor allerede i 
2003 til aftenskoleundervisning i polsk. 
Senere gik vi sammen med Destination 
Bornholm og et par turisthoteller sam-
men om selv at arrangere endnu et un-
dervisningsforløb i polsk. Den skriftlige 
guide til vores udstilling kom nu i en 
polsk udgave.

Polakkerne kommer!

Af Jens Kofoed,
ledende naturvejleder på 
NaturBornholm,
Grønningen 30,
3720 Aakirkeby
www.naturbornholm.dk

”Når forandringens vinde blæser,  
bygger nogle læhegn  
– andre bygger vindmøller”. 



Et stort antal polske skoler 
besøger Natur Bornholm.
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Polsk naturformidler
Og så dumpede for NaturBornholms 
vedkommende en appelsin ned  i turba-
nen: Hanna Piorska var i Polen lærer i 
biologi på et gymnasium, men var flyt-
tet til Bornholm og gik nu på sprogsko-
le. Hanna foreslog, at hun i stedet for at 
lære dansk i sprogskolens lokaler kunne 
gøre det ved at opholde sig på Natur-
Bornholm. En personlig sidegevinst var, 
at Hanna så samtidig kunne lære lidt 
om NaturBornholm og om naturen på 
Bornholm.

Hanna deltog i aktiviteter, gik udstil-
lingen igennem, var med på naturvejle-
derture ude på øen osv. Men vi benytte-
de også Hanna til at arrangere et kursus 
for personalet i ”NaturBornholm-polsk” 
den følgende vinter.

Takket være midler fra EU´s Social-
fond lykkedes det at beholde Hanna i 
huset i 2005 og 2006, nu som pædago-
gisk konsulent. Opgaven lød på en mål-
rettet markedsføring mod det polske 
marked og her specielt mod det polske 
undervisningssystem.

Stigende besøg fra Polen
Resultatet er blevet et markant øget be-
søg af dels almindelige polske turister, 
men især af skoler og skolefolk fra Po-
len. Antallet af polske gæster var således 
2853 i 2005 og 4991 i 2006. Af skoler og 
skolefolk kom der i 2005 227 og i 2006 
hele 985.

Vi har tidligere forsøgt at markedsføre 
vores skoletilbud udenlands: Det er sket 
ved en traditionel annoncering i rele-
vante sydsvenske medier. Dette tilbud 
har resulteret i besøg af blot 1-2 svenske 
skoler. 

Vores skoleprodukt skulle ellers synes 
yderst relevant for svenske skoler, da vi 
deler geologi med Sydvestre Skåne, der 
ligesom Bornholm også befinder sig i 
”den fennoskandiske randzone”. Men 
forklaringen på den manglende respons 
skyldes sikkert flere ting: Traditionen 
for ”lejrskoler” i Sverige foreskriver et 
minimum af læring og til gengæld mas-
ser af forlystelse. Men måske også at en 
markedsføring skal være rimelig massiv, 
før den virker…

Interessante afledte effekter af den 
målrettede markedsføring mod Polen 
har f.eks. været en aftale med en aner-
kendt polsk fotograf, der viste udstillin-

Markedsføringstiltag:
 > 500 breve til polske skoler.
 > 80 breve til polske turistbureauer.
 > Udstillingsstand på div. turismemesser.
 > Power-point præsentation ombord på skibet fra Polen.
 > Oplysninger om NaturBornholm på 15 polske web-sider.
 > 11 artikler i turisme- og undervisningsmagasiner.
 > 190 uddelte pressemapper.
 > Inviteret over 100 polske journalister til NaturBornholm.
 > Medvirken i film om bl.a. lystfiskerimuligheder  på Bornholm.
 > Besøg på NaturBornholm som præmie i landsdækkende na-

turkonkurrence for skoleklasser.
 > Oversættelser til polsk af div. skriftligt materiale i udstillingen.
 > Polsk-speaket version af tidsrejsen i Tidsmaskinen (som nu 

også hedder Maszyna Czasu).
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Besøg på NaturBornholm 2006 - efter nationalitet

Øvrige Skandinavien Polen Tyskland DK-skoleelever DK-øvrige

gen Moja plaza (Min Strand) på Natur-
Bornholm. Vi gjorde åbningen af 
udstillingen til et veritabelt kulturmøde, 
idet der var inviteret stort antal presse-
folk, politikere, fotografer m.fl. fra både 
Kolobrzeg og Bornholm.

NaturBornholm har også aftalt et 
samarbejde med Wolinski Naturpark 
omkring udvikling af et undervisnings-
program omhandlende natur og geologi 
på de tre øer Wolin, Usedom og Born-
holm.

Det er i det hele taget en verden af nye 
muligheder, der har åbnet sig! Og der er 
ingen tvivl om at lydbilledet på Natur-
Bornholm i de kommende år vil rumme 
livlig snakken på polsk.

 o
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Lidt provokerende kan jeg 
starte med at skrive, at man 
indenfor naturvejledningen i 
Danmark ofte finder sig for 
fine til at arbejde med 
turisme. 
Mange mener, at det bliver 
det kommercielle aspekt,  
der overtager, fordi man skal 
tænke på bundlinien. 

Jeg har i mine snart 16 år på Vadehavs-
centret altid ment, at naturvejlednin-
gens vigtigste formål var at øge kend-
skabet til og forståelsen for vores natur 
og kultur hos vore brugere. Det er i 
landskabet vores identitet skabes, derfor 
er naturvejlederen bedst gennem  
direkte oplevelser derude med fortællin-
ger og gerne med plads til refleksion - 
det er vores styrke.

Vadehavscentret gennemfører mellem 
425-450 aktiviteter om året ofte af flere 
timers varighed. Vores primære brugere 
er skolerne fra hele Danmark, offentlige 
aktiviteter for alle og erhvervsarrange-
menter. Bredden er ”Alle” fra de mindste 
til de meget voksne, fra børnehavebørn, 
skoler, virksomheder, offentlige arrange-
menter og til turister fra ind- og udland.

Vadehavscentrets udstillinger og  
naturvejledningen skaber gode rammer 
for partnerskabet mellem oplevelsen 
derude og inde. 

Differentieringen er i gang
Naturvejledningen skal vise sin styrke i 
fremtidens oplevelsesøkonomi. Presset 
på naturvejledningen er blevet større, da 
kravet om større indtjening stiller krav 
ikke alene til arrangementernes indhold 
fagligt, men måske i højere grad til den 
ekstra service. Mad - måske lokale pro-
dukter, overnatning, transport, foredrag, 
rundvisning hos samarbejdspartnere, 
overtøj, støvler, musik – alle disse ekstra 
serviceydelser er med til at differentiere 
arrangementerne.  Vi agerer i grupper, 
vi er ofte langt væk fra bysamfundene 
og skal tænke i helheder dvs. at vi tæn-
ker for hele gruppen. Vi kan ikke skrive 
som i rejsebranchen: ”Island – to over-
natninger 1875,- kr.” - og hvor maden 
ikke er med. Hvis det skal fungere, er 
det samlet.

Differentieringen er også på forløb og 
indhold. Den private naturvejledning 
som f.eks. Dansk Natursafari og bussel-
skaber vil lave arrangementer med man-
ge mennesker til sort sol el. sæler. Her 
kører man i busser og sejler. Her satses 
bevidst på ”hit-ture”.

Vadehavscentrets vifte af udbud vil i 
fremtiden blive større end i dag. Turis-
taktiviteterne vil sprede sig over offentli-
ge og bestilte aktiviteter til direkte mar-
kedsføring overfor forskellige 
målgrupper. Her er pakketure i samar-
bejde med dagblade, virksomheder og 
andre samarbejder vigtige i udvikling af 

Af Klaus Melbye,  
naturvejleder og leder af  
Vadehavscentret.

Naturvejledning og  
oplevelsesturisme

Fotos: Vadehavscentret.



NATURVEJLEDNING VED VADEHAVSCENTRET

- OPLEVELSER MED INDHOLD...
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nye tiltag. Specialarrangementer er i sti-
gende grad vigtige i oplevelsesøkonomi-
en, da det er her, vi kan pakke målrette-
de aktiviteter, præcis til de grupper vi vil 
have fat i. De specielle aktiviteter gør, at 
vi når nye målgrupper - endda ofte res-
sursestærke grupper, der er vigtige am-
bassadører for os i det politiske land-
skab.

Det vi skal være åbne overfor er, at 
hvem vi end tager med på tur på Vade-
havet, og uanset om det er i undervis-
ningsøjemed, eller man er turist og/eller 
på personaleudflugt, da vil vi altid fan-
ge/imponere og begejstre nogle af bru-
gerne ja, langt de fleste synes efter turen, 
at dette enorme naturreservat er unikt – 
og at det er noget vi sakl passe på. Er 
målet så ikke nået?  

En af naturvejledningens sideeffekter, 
når arbejder man med turisme, er at 
man ofte er i medierne. Her kan man 
være med til at synliggøre egnens profil 
og identitet - noget der er vigtige end 
nogensinde. I Ribe har erhvervslivet 
dannet en støtteforening for de fire store 
attraktioner. Det betyder noget, at man 
støtter kultur- og naturinstitutioner.

 
Ansvaret som naturvejleder
Har vi som naturvejledere et større an-
svar, når vi bevæger os ind i turistland-
skabet? Ja, det mener jeg, at vi har. Først 
er det utrolig vigtigt, at vi hver gang, vi 
udvikler en ny aktivitet går tilbage til 
vores formålsparagraf og spørger os 
selv, omdet er det vi vil og om praksis 
kan dækkes ind under formålet. Endelig 
skal vi huske, at vi skal gøre det, vi er 
bedst til. Det er samtidig vigtigt, når vi 
gennemfører i omegnen af 450 arrange-
menter om året, at vi jævnligt diskuterer 
med vores medarbejdere, om mål og 
praksis er ok.

Ringes vi op af en gruppe med 4 bus-
ser, der vil på tur ud at se Sort Sol, så er 
det nemt at gange vores pris med fire, 
men hvordan reagerer stærene? Kan vi 
komme tilbage dagen efter i forhold til 
lokalbefolkningen? Forstyrrer vi? Hvor 
kan vi gå med så mange? Er oplevelsen 
truet på alle leder og kanter? Kan vi dele 
de to busser over to dage? Osv.

Der rejses en række spørgsmål. Og de 
har ændret sig gennem årene, der er 
gået. Der er flere hensyn vi skal være 
opmærksomme på. Først og fremmest 

må aktiviteten ikke forstyrre naturen. 
Dernæst skal vi være 100 % sikre på, at 
der tages hensyn til lokale beboere, og vi 
skal være på mærkerne, hvis der er pro-
blemer. 

Vi åbner ”naturen” for mange menne-
sker, derfor er vi også forpligtet til at 
tage hånd om de problemer, der opstår 
på grund af vores aktivitet, det er ikke 
nok at holde sig til at: ”Vi har ret til at 
være her!”.  Problematikken er ikke så 
enkel. Nogle steder kan man sagtens stå 
med fire busser og se sort sol og andre 
steder er det helt uacceptabelt. Det er 
også ok at tage 100 mennesker med på 
centrets sælture og vandreture til 
Mandø m.fl. Det er den enkelte aktivi-
tet, der afgør hvilket deltagerantal, der 
er muligt og acceptabelt. Det er også 
vigtigt, at naturvejlederne ikke tager pa-
tent på oplevelserne. Vi fortæller gerne 
de mange turister, der ringer hver dag i 
stæresæsonen, hvor fuglene er. Vil de 
vide mere, kan de deltage i vores arran-
gementer.

Kvalitet?
Turistfolk og politikere siger ofte, at 
hos os har vi kvalitetsturisme. Men 
hvad er det? 

Som leder af Vadehavscentret 
sætter jeg det faglige højt, jeg ar-
bejder ud fra at vores gæster ude 
som inde, forventer at blive re-
spekteret og motiveret til reflek-
sion. Vi skal give dem gode op-
levelser, der sætter spor og i 
yderste konsekvens også giver 
dem handlekompetence. 

Min opfattelse af kvalitet er 
at centrets personale vil yde 
sit bedste, jeg vil give ople-
velser deltagerne kan bygge 
videre på. Men måske er 
det lettere at skrive, hvad 
kvalitet ikke er; det er når vi ikke 
når vores brugere og når brugerne får 
dårlige oplevelser.

Vadehavscentret vil i fremtiden være 
stedet vor tilbuddet af naturoplevelser er 
meget varieret. Det er vores mål at prio-
ritere vidensoplevelser, der perspektive-
rer. Målet er simpelt: ”Vi håber at vores 
brugere tager indre billeder, der sætter 
spor!”

 o
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”Tak for en dejlig oplevelse, I 
har reddet vores ferie!”

”Hold ferie i Odsherreds  
skønne natur”. Ja tak, men 
hvad så når det ikke er bade-
vejr, når regnen pisser ned, 
temperaturen er under 14 0C 
og der blæser en strid vind fra 
nordvest. Hvor skønt er der så 
i Odsherred. Fanget i et dyrt 
lejet sommerhus med kone og 
tre unger?”

Naturaktiviteter sælger Odsherred
Når naturen bevidst bliver brugt i mar-
kedsføringen af Odsherred skal der også 
være noget at komme efter. I Odsherred 
er der meget andet end fine badestran-
de, men hvor, hvordan og hvornår. Tu-
ristbureauet og Odsherred Naturskole 
har gennem de sidste 5 år haft et tæt 
samarbejde omkring naturaktiviteter 

målrettet børnefamilier. Turistbureauet 
står for markedsføringen, Naturskolen 
står for udvikling og udførsel. I alle bro-
churer om Odsherred er naturaktivite-
terne nævnt med tekst og farvefoto. Alle 
der lejer et sommerhus får en flot folder 
om aktiviteterne. I de gratis lokalaviser 
er der hver uge en ”kalender” med alle 
aktiviteterne. Naturskolen tilbyder mere 
end 200 naturaktiviteter på de 8 uger 
højsæsonen varer. De samme aktiviteter 
på de samme ugedage, uge efter uge, 
sommeren igennem.

Brugerbetalt og brugervenligt 
Intet er gratis, slet ikke i Odsherred. 
Hvis turisterne vil have en oplevelse, må 
de betale for det – og det vil de gerne. Vi 
har en enhedspris for børn og voksne på 
35 kr. for to timers aktivitet. Hvis en ak-
tivitet viser sig ikke at være populær, 
bliver den erstattet af en anden året ef-
ter. Rentable aktiviteter gentages år efter 
år. 

Medarbejderne er kun medarbejdere, 
så længe der er økonomi i aktiviteterne.

Naturturisme  
– prostitution  
eller udvikling?

Af Jan Barslund,
Naturskoleleder;
Egebjergvej 88
4500 Nykøbing Sj.
59 93 02 17
jxb@sns.dk

Fotos: Jan Barslund.
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Turistbureauet bidrager med et mindre 
tilskud, for at holde prisen nede og for 
at vi også tilbyder aktiviteter i ydersæso-
nen.

Ingen tilmelding
Feriegæster skal have det så let som mu-
ligt. Derfor ingen tilmelding til aktivite-
terne. Gæsterne planlægger først samme 
dag, ”Hvad skal vi så lave i dag?”. Er det 
strandvejr, ja, så har vi ikke meget at 
lave. Er det gråt og kedeligt, så skal der 
ekstrabemanding til. Det er vilkårene 
for vores berettigelse, for selvfølgelig 
skal de på stranden, når det er badevejr. 
Vi skal være der, når ferien skal ”reddes”, 
når oplevelsen af Odsherred i regnvejr 
skal vendes til en god oplevelse, som 
man har lyst at vende tilbage til næste 
år.

To timer
Naturaktivitetens varighed er afstemt 
med familiernes formåen. Med to timer 
er der tid nok til andre gøremål. For 
dem, der vil mere, er der en ny aktivitet 
i morgen. Og det er der rigtig mange, 
der benytter sig af. Vi oplever, at de 
samme familier kommer igen alle ugens 
dage, især når vejret er dårligt; - og så er 
det vi hører; ”Tak, I har reddet vores fe-
rie”. Ja, tak i lige måde, I har reddet be-
skæftigelsen for en medarbejder.

Naturformidling eller cirkus
Aktiviteterne spreder sig over et stort 
spektra:  

Heksens bagværk 
- hvor heksen sammen med børn og 
voksne bager kager med hakkede  
urter, nødder og rørsukker.

Bålsysler 
- hvor der tændes bål med birkebark, 
snittes brummer og svides brænde-
mærker i træskiver.

Mus 
- hvor der laves teater og børnene for 
lov at holde en levede mus i hånden.

Havfruesmykker 
- hvor der laves smukke ting af åle-
græs, muslinger og blæretang.

Krabber for sjov 
- hvor der fanges krabber med fiske-
stykker og fortælles frække historier 
om krabbens kønsliv. 

Målgruppen er meget bred. Fra 2 – 100 
år. Danskere og udlændinge. På bare to 
timer skal alle nå at have en oplevelse, 
en god oplevelse, som de føler er penge-
ne værd og som de vil anbefale til andre. 
Måske er det bare et ”naturcirkus”, må-
ske er det en øjenåbner for de naturvær-
dier, der gemmer sig i det skønne Ods-
herred. 
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Naturskolen er en kulturinstitution
I Odsherred er Naturskolen administra-
tivt placeret sammen med museer, tea-
ter, musikskole, bibliotek m.m. Natur-
skolen er blevet en del af kulturen. 
Naturskolen bidrager med sin del til op-
levelsen af Odsherred. 

Politisk er det anerkendt at Natur-
skolen yder et væsentligt bidrag til om-

Fakta:
Odsherred har 4 Blå Flag stationer som Natur-
skolen bemander. 
Der udbydes mere end 200 naturaktiviteter for 
turister hver sommer.
Blå Flag og aktiviteter for turister udgør 15% af 
naturskolens samlede budget.
Blå Flag stationerne havde mere end 30.000 
besøgene.
Naturaktiviteterne havde mere end 3.000 besø-
gene.
Naturskolen har 8 medarbejdere beskæftiget 
om sommeren.

rådets vigtigste erhverv, turismen.  
Naturskolen er blevet en del af sam-
fundsøkonomien. Handelsstandsfor-
eningen køber Naturskolen ind til at 
lave naturaktiviteter på gågaden, for at 
trække kunder til. Naturaktiviteter er 
blevet et reklamefif. 

For Naturskolen betyder det, at vi får 
penge for at profilere os, at lokalbefolk-
ning og politikere hele tiden kan se, at vi 
er aktive og at vi er en uundværlig del af 
lokalsamfundet.

Prostitution eller udvikling
Naturformidling som et rentabelt pro-
dukt er underkastet de frie markeds-
kræfter. Kun det der sælger, duer. Na-
tursyn, miljøaspekt og biologisk 
faglighed skal pakkes rigtig godt ind – 
eller udelades. Deltagerne er kommet 
for at få en god oplevelse og en god hi-
storie. Ikke en naturvejleders hellige na-
tursyn, en dommedagsprofeti eller 27 
latinske navne på ligegyldige kryb. Her 
ligger udfordringen for naturvejlederen. 
Glem dit nørderi, skru op for charmen 
og pak dit natursyn, miljø og biologi ind 
i god pædagogik og spændende histori-
er. 

Udfordringen med naturturisme har 
smittet af på vores øvrige naturformid-
ling til skoler og institutioner. Vi har 
udviklet os pædagogisk til at udbyde ak-
tiviteter og oplevelser. Vi er blevet me-
get bedre til at ”sælge varen”. Bruge hi-
storier, aktiviteter og drama til at 
formidle vores budskab. En formid-
lingsform der i høj grad mangler i den 
gængse undervisningsverden.

 o
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Er det vild natur, man oplever, 
når man står i en vognborg af 
minibusser med klikkende  
kameraer rettet mod en  
sagesløs løve, der kigger  
stoisk på den ny tids storvildt-
jægere, safarituristerne? 
De er ganske vist ikke ude på 
at skyde dyrenes konge, men 
til gengæld kan de uforvaren-
de blive skyld i, at den dør af 
sult, fordi turisterne og  
deres køretøjer skræmmer 
byttedyrene væk.

Er det økoturisme at tage ud til en afsi-
des landsby i Amazonas og betale kvin-
derne for at smide deres t-shirts, så man 
kan få et billede med bare, ”naturlige” 
bryster? Eller er stavelsen øko- eller or-
dene grøn, alternativ eller bæredygtig 
bare noget, man sætter foran det, man 
altid har gjort, for at føle sig som en 

mere korrekt rejsende end den udskæld-
te og forhånede charterturist?

Det var der op gennem 1980’erne og 
90’erne mange turismeforskere, der 
hævdede. Nogle mente endda, at char-
terturisterne var de mest økologiske, 
fordi de tog hen til steder, der allerede 
var ”overrendte”, i stedet for at indtage 
uberørte steder på den anden side af 
jordkloden. 

Rejs mindre og tag cyklen
Den omvendte H.C. Andersen: ”At rejse 
er at ødelægge” fik dog ikke hverken 
masse- eller økoturister til at rejse min-
dre. Og selv om charterturismen ringe-
agtes, er det stadig den rejseform, de fle-
ste benytter sig af. Også mennesker, der 
sideløbende køber mere individuelle 
rejser med vægt på kultur eller natur. 
Den slags giver større prestige end char-
terrejser, og det er sådanne ”delikatesse-
rejser”, der sætter trenden for nye måder 
at rejse på – selv om disse måder ikke 
nødvendigvis er til gavn for naturen. 

Kritikken af økoturismens dobbelt-
moral har imidlertid medført, at der fle-

Elsker øko-turisterne  
naturen ihjel?

Af Inge Damm, Antropolog.
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re steder er sat fokus på de uberørte om-
råder, som gerne skulle bevares for 
eftertiden og ikke bruges op af eliteturi-
ster, der vil længere og længere ud i op-
levelsesperiferien for at undgå andre tu-
rister og i stedet deltage i noget 
autentisk. 

 Grøn turisme har især fået skyld for at 
være med til at åbne sårbare steder for 
en eventuel senere masseturisme, som 
med tiden vil give dem prædikatet 
”overrendt” eller ”nyt Mallorca”. Des-
uden har økoturister fået skyld for at el-
ske naturen ihjel ved at trampe rundt i 
den og forstyrre dyre- og plantelivet. 

Overordnet er det mindst økologiske 
ved økorejser imidlertid det gigantiske 
forbrug af brændstof, som rejser til sta-
dig fjernere egne af verden medfører – 
flytrafikken overgår nu bilerne i forure-
ning. Den deraf følgende opvarmning af 
kloden er, sammen med syreregn, med 
til at ødelægge ikke alene den natur, 
man gerne vil bevare, men også uerstat-
telige bygningsværker som Akropolis, 
Taj Mahal, m.m.

Brændstofforbruget er det største, 
men sjældent det mest omtalte miljø-
problem ved de mange millioner turist-
fly, der går i luften for at bringe charter-
turister til Middelhavet og de alternative 
til andre, som regel fjernere rejsemål. 
Det er så stort et problem, at Søren Ras-
mussen, direktør for Albatros Rejser, 
som mange alternative turister rejser 
med, for nogle år siden erklærede, at 
folk burde rejse noget mindre og betale 
noget mere for rejserne. Og så skulle 
man i øvrigt satse på velplanlagt masse-
turisme, der efter hans mening batter 
mest økonomisk, når det gælder valuta-
trængende u-lande - selv om det er de 
alternative rejseformer, der har pressens 
bevågenhed. Allerhelst skal man tage på 
cykel- eller vandretur i sit eget land.

Det blev lyttet til kritikken
Kritikken af økoturismens dobbeltmo-
ral medførte flere positive ændringer. 
Dels i form af udvidede definitioner af 
begrebet med større krav til både turi-
sten og værtslandets politikere, dels i 
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form af en række mindre, lokalt styrede 
projekter, som forsøger at leve op til dis-
se krav. Antropologen Jens Pinholt, der 
har arbejdet med alternativ turisme på 
Salomonøerne, foreslår følgende prin-
cipper:

•	Turismen skal involvere lokalbefolk-
ningen i projekterne

•	Lokalbefolkningen skal have del i for-
tjenesten, uligheder i samfundet må 
ikke øges

•	Turismen skal bygge på bæredygtige 
principper og respektere værtslandets 
kultur og religion

•	Turismens omfang skal kontrolleres, 
og den skal medvirke til at skabe nye, 
lokale arbejdspladser

Omkring årtusindskiftet gjorde Unesco 
Courier i en række artikler en slags sta-
tus over turismen. Her er flere eksem-
pler, der stemmer godt overens med de 
ovennævnte principper. Et af dem er sø-
sat af huaorani-indianerne i Ecuadors 
regnskov, der har allieret sig med et pro-
fessionelt turistbureau, Tropic Ecologi-
cal Adventures, og skabt et bæredygtigt 
tilbud: Indianerne har bygget en stor 
hytte med plads til otte mennesker, som 
modtages en gang om måneden på en 
uges besøg. Turisterne kommer på ture i 
regnskoven, lærer om medicinplanter, 
om indianernes forhold til den åndelige 
verden og om deres kamp for at forsvare 
deres land og kultur. Betalingen for op-
holdet fordeles af landsbyens leder 
blandt beboerne, der nu tjener dobbelt 
så meget som tidligere, da nogle af dem 
arbejdede i olieindustrien.

Et tilsvarende turisttilbud projekteret 
af det samme firma giver en anden indi-
anergruppe i Ecuador 500 dollars pr 
indbygger om året. Ecuadors økoturis-
me-forening samarbejder nu med andre 
sydamerikanske lande om lignende pro-
jekter, der ikke ser ud af meget i den 
store globale turistøkonomi. Men de er 
med til at skåne indianerne og deres 
regnskov for olieindustriens og guldgra-
veres forurening, og betyder en stor 
økonomisk forbedring.

Det hele er ikke til salg
Kodeordet for bæredygtig turisme er 
samarbejde med de lokale. Er de ikke 
med på ideen, og får de ikke nogen ge-

vinst ved at stille sig selv og deres omgi-
velser til rådighed, er de ikke interesse-
rede i at please turisterne. Hverken med 
venlige smil eller ved fx at undlade at 
fælde regnskov eller på anden måde ud-
nytte den natur, turisterne kommer for 
at nyde. 

Der er dog flere eksempler på turist-
tilbud, som lokale beboere rundt om i 
verden selv har iværksat: I Canadas 
selvstyrende inuit-område, Nunavut, 
kan turister fx lære at bygge iglooer; 
længere mod vest på stillehavskysten 
fortæller indianerne her om figurerne 
på deres berømte totempæle, mens de 
serverer lokale delikatesser som ristet 
tang og karibu-steg. I Australien arran-
gerer en indfødt, kvindelig iværksætter 
safarier, hvor man kan smage ristede 
wichetty-larver og høre repræsentanter 
for oprindelige befolkning fortælle om, 
hvordan landskaber, dyr og mennesker 
blev til i en fjern fortid - Drømmetiden. 

Turisterne lærer også, hvordan en be-
stemt australsk fugl synger, når der er 
krokodiller i farvandet og at læske sig 
ved at suge væske ud af maven på små, 
grønne myrer. Men de må finde sig i, at 
fortællerne går i shorts og t-shirt og 
ikke i lændeklæde. Og at der er grænser 
for, hvor meget af deres hemmelige fort-
ællinger, de rykker ud med. Den inder-
ste kerne i det åndelige liv er ikke til 
salg, og det er måske selve essensen i be-
grebet bæredygtighed – ikke at sætte det 
hele til salg.

 o
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Lige som Danmarks hoteller i 
årevis har fået tildelt stjerner, 
følger nu landets turist-
attraktioner med og lader sig 
stjerneklassificere. 
Flere og flere museer, zoo-
logiske haver, forlystelsespar-
ker og sciencecentre har fået 
øjnene op for den nye mærke-
ordning DTA, Danske Turist  
Attraktioner, som vurderer at-
traktionerne på skalaen én til 
fem stjerner. 

Hvad er mærkeordningen?
DTA Danske Turist Attraktioner er en 
kvalitetsmærkeordning, som gør det 
nemt og overskueligt for turister i Dan-
mark at få klar besked om de oplevelser, 
faciliteter og services, der findes på de 
enkelte attraktioner.

Ordningen er som udgangspunkt 
åben for alle entrébetingede, menneske-
skabte og permanente attraktioner og 
har to primære formål: 

•	Dels bidrager ordningen til at skabe 
større synlighed om danske turistat-
traktioner samt øge forbrugernes op-
mærksomhed på de mange mindre 
og lokale attraktioner, som tit har 
utroligt gode oplevelser at byde på. 

•	Dels er ordningen et centralt udvik-
lings- og markedsføringsværktøj for 
medlemsattraktionen i arbejdet med 
at styrke kvaliteten og forbedre kon-
kurrenceevnen.

Der er krummer i stjerner…
Stjerneklassificeringen sikrer gæsterne 
en god og saglig information om, hvad 
de kan opleve på den enkelte attraktion 
og samtidig sørge for, at attraktionen 
hele tiden bliver bedre.

For Odense Zoo, hvor DTAs formand 
til daglig er direktør, har stjerneklassifi-
ceringen allerede haft stor betydning på 
flere fronter: For det første er stjernerne 
et meget klart signal til gæsterne om, at 
der arbejdes systematisk med at gøre 
oplevelserne bedre år for år; de gule 
stjerner signalerer kvalitet og tryghed. 
For det andet er de fire stjerner, Odense 
Zoo fik tildelt i 2005, konstant på ledel-
sens læber, når der tales produkt- og op-

Stjernerne viser vej til 
gode oplevelser

Af Henrik Lehmann Andersen og 
Dorte Falkenberg Mahler

Vikingeskibsmuseet i Roskilde fik sidste år tildelt top-
karakter hos DTA, Danske Turist Attraktioner og er nu 
blandt ordningens ni fem-stjernede attraktioner.
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levelsesudvikling. De er også med, når 
attraktionen er fremme i skoene for at få 
offentlige bidragydere til at prioritere 
investeringer i netop Odense Zoo.

Parolen er: ”Skal vi i Odense og på 
Fyn ikke have en fem-stjernet attrakti-
on?”. Politikerne har endnu ikke svaret: 
”Jo, det skal vi da!”. Men det skal nok 
komme…

Kvalitetsmærkning og stjerneklassificering
Når en attraktion søger om optagelse i 
mærkeordningen, skal den opfylde en 
række minimumskrav. Lykkes dette, op-
når den et kvalitetsmærke. Derefter kan 
man vælge at gå skridtet videre og blive 
klassificeret med tildeling af mellem én 
til fem stjerner.

Ved klassificering af en attraktion sker 
vurderingen på grundlag af en ekstern, 
uafhængig og faglig vurdering af stedets 
oplevelsestilbud, service og fysiske faci-
liteter. Disse tre elementer er vægtet 
indbyrdes med henholdsvis 70, 10 og 
20%, så det centrale - kerneoplevelsen - 
kommer til at fylde mest i vurderingen. 

At opnå medlemskab af foreningen og 
derved modtage et kvalitetsmærke er 
beskåret langt fra alle landets attraktio-
ner, hvorfor det også er et meget fint re-
sultat at blive tildelt bare én enkelt stjer-
ne. Og idet en af pointerne ved at 
deltage i ordningen er at udvikle virk-
somheden via de obligatoriske besøg fra 
foreningen hvert andet år, skulle der 
gerne også være mulighed for, at nogle 
attraktioner under medlemskabet får en 
ekstra stjerne på skiltet - og derved ikke 
mindst giver turisterne en bedre ople-
velse. 

Aha-oplevelser
Som leder af DTA-sekretariatet på Fre-
deriksberg har Dorte Falkenberg Mah-
ler ofte deltaget i evalueringsbesøg hos 
nye medlemmer. Besøgene begynder tit 
som rundvisning på attraktionen, hvor 
ledere og medarbejdere introducerer 
DTAs assessorer og eksperter for de op-
levelser og faciliteter, stedet byder sine 
gæster på. Her kan man tydeligt mærke, 
at attraktionsfolkene brænder for deres 
arbejde, hvilket jo også gør gennemgan-
gen af virksomheden det mere sjov og 
spændende.

Efter rundturen venter en timelang og 
grundig gennemgang af attraktionen 
med udgangspunkt i foreningens krite-
riegrundlag. Dette er et meget omfat-
tende og detaljeret dokument, som er 
udarbejdet af ind til flere arbejdsgrup-
per og prøvet af på en lang række test-
virksomheder, før foreningens første of-
ficielle medlemmer blev optaget.

Under gennemgangen af kriterierne, 
som altid sker i tæt dialog med attrakti-
onen selv, oplever DTAs evaluerings-
team tit attraktionens personale udbry-
de: ”Jamen, det var dog en fremragende 
idé - det havde vi da slet ikke overvejet 
kunne gøres på den måde!” Og det er jo 
sådanne oplevelser, der gang på gang 
bekræfter, at - lige som hotellernes stjer-
neordning har gjort det - vil også turist-
attraktionernes nye stjerneordning føre 
til generel højnelse at medlemmernes 
kvalitet.

DTA Danske Turist Attraktioner har 
allerede nu i sit andet leveår omkring 
100 medlemmer, og stadig flere attrakti-
oner står i kø for at blive vurderet i 
2007.

 o
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Hjælp til Bornholms naturturisme
Som led i en den såkaldte ”Hjælpepakke 
til Bornholm” afsatte det nu hedengang-
ne ”Ministerium for Turisme og Kom-
munikation” i begyndelsen af 1990’erne 
midler til uddannelse af et hold natur-
vejledere specielt for Bornholm. Be-
grundelsen lød, at ”en snes naturvejlede-
re vil være et særdeles godt tilskud til 
det oplevelsesprodukt, der skal tjene til 
at udvikle en kvalitetsturisme” på Born-
holm og at ”der utvivlsomt vil være 
mange indtjeningsmuligheder i forhold 
til hotellernes almene publikum, konfe-
rencer, seminarier og skoletjenesten”.

Den overordnede politik inkluderede 
desuden en række andre samfundshen-
syn, hvori også miljømæssige, kulturelle 
og almennytterige perspektiver indgik. I 
tilfældet af, at turisterhvervet ikke skulle 
vise sig i stand til at opsuge hele arbejds-
styrken, ville et antal mennesker på øen 
under alle omstændigheder blive opkva-
lificeret til mulig gavn for både sig selv 
og lokalsamfundet. 

De tyve deltagerne, der blev optaget 
på uddannelsen, endte alle med at blive 

”ugler”, idet kvalificeringen skete med 
udgangspunkt i Skov- og Naturstyrel-
sens gældende koncept for efteruddan-
nelse af naturvejledere. Affødt af ønsket 
om at præge og forankre initiativet lo-
kalt, blev visse korrektioner dog foreta-
get. 

Forløbet kom til at omfattede 500 ti-
mer afviklet inden for ét år koncentreret 
på seks internatkurser og seks weeken-
der. Heri indgik en studierejse Danmark 
rundt, et offentligt formidlingsarrange-
ment for lokalbefolkningen samt et 
fremtidsværksted. Deltagerne var i peri-
oderne mellem rækken af moduler for-
pligtet til på egen hånd at praktisere na-
turvejeledning og medvirke i 
opbygningen af et fagligt netværk. Dette 
udmøntede sig et halvt år inde i uddan-
nelsen i, at der blev stiftet en forening 
med ambition om at etablere fælles 
markedsføring, oprette kontor for boo-
king samt udbyde faglige kurser internt. 

Deltagerne en broget flok
Det var en del af kommissoriet, at halv-
delen af de tyve optagne kursister på 

Naturvejledning 
- en gave til en ø og dens turisme

Af Lasse Thomas Edlev,
Naturvejleder 
(Nordbornholm 1986-95)

20 naturvejledere uddannet på Bornholm 1994

Som led  
i en den såkaldte 
”Hjælpepakke til 
Bornholm” 
afsatte det nu 
hedengangne 
”Ministerium for 
Turisme og 
Kommunikation” 
i begyndelsen af 
1990’erne midler 
til uddannelse af 
et hold natur-
vejledere specielt 
for Bornholm. 
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forhånd skulle være beskæftiget i er-
hverv inden for hvilke, de havde mulig-
hed for at praktisere naturvejledning. 
Således var ti deltagerne ved projektets 
start beskæftiget ved hhv. statsskov, 
kommuneskov, skovbørnehave, folke-
skole, efterskole, AMU-center og lejr-
skoletjeneste. En del af de øvrige ti del-
tagere var på optagelsestidspunktet 
tilknyttet (eller kandiderende til) for-
skellige igangværende natur- og turist-
projekter på øen. Tre var tilknyttet na-
turskolen Grynebækken, én et 
lystfiskerprojekt og én så sig kaldet til at 
gøre forsøg på at genoplive Bornholms 
Dyre- og Naturpark. Herudover fik to 
personer uddannelsesorlov, hvilket gav 
dem mulighed for længerevarende 
praktikforløb ved hhv. Bornholms 
Kunstmuseum og Naturvejledningen på 
Nordbornholm. Bornholms Statsskov-
distrikt tilbød at publicere deltagernes 
enkeltstående offentlige arrangementer i 
den årlige arrangementskalender.   

De bærende undervisere og oplægs-
holdere var primært gengangere fra 
Skov- og Naturstyrelsens efteruddannel-
se af naturvejledere. Blandt de mange 
gode kræfter kan nævnes Torben Stæhr, 
Stella Blichfeldt, Per Mikkelsen, Tage 
Massen, John Holst, og Arne Bondo-
Andersen. Selv blev jeg frikøbt fra 
Bornholms Skovdistrikt for på fuld tid 
at varetage opgaven som projektleder - 
godt støttet af Steen Achton fra ”Mini-
steriet for Turisme og Kommunikation”

Et univers af erfaringer
Uddannelsen af de 20 bornholmere var 
et pilotprojekt. Det er foreløbig første og 
eneste gang en regional eller lokal ud-
dannelse af naturvejledere er søgt gen-
nemført, og projektets erfaringer er be-
hørigt evalueret og afrapporteret til 
Skov- og Naturstyrelsen. En af deltager-
ne gør sig afslutningsvis følgende over-
vejelser: 

Der er opstået gode venskaber, som 
bruges i det daglige nu. Og at vi er så 
mange inden for et lille geografisk om-
råde giver muligheder for et ”kraftværk” 
af ideer og handlinger, dersom vi kan 
blive enige om det. Det sidste er proble-
met. Men jeg er notorisk optimist, og 
bliver ved med at presse på for at få fæl-
les ting igennem. Som en astronaut sag-
de, efter at have betragtet Jorden fra 

rummet: Jeg har først nu indset, at det 
vi mennesker har tilfælles er langt vigti-
gere end det, der deler os.

I de forløbne tolv år, der siden er gået, 
har forhåbningerne - om ikke været 
gjort til skamme - så måttet stå sin prø-
ve. 

Lejrskoletjenesten, der blev søsat som 
et søsterprojekt til naturvejlederuddan-
nelsen, måtte opgives på grund af tu-
ristoperatørernes manglende vilje til 
med finansiering. Som helhed foretrak 
turisterhvervet frihjulet. 

Naturskolen Grynebækken måtte lige-
som Bornholms Natur- og Dyrepark 
endegyldigt dreje nøglen om. 

Endog tilstødte der det ulykkelige, at 
to af netværkets fortalere og drivende 
kræfter med kort mellemrum omkom. I 
fo rvejen havde gruppen af naturvejle-
dere svært ved at finde fodslag, og der 
gik stigende inflation i samtaler om kol-
legialitet – eller snarere mangelen herpå.

Efter i 1998 at være flyttet fra øen er 
jeg næppe den rette til at kloge mig på 
de senere års udvikling. Måske har etab-
leringen af NaturBornholm samt Born-
holms Middelaldercenter og andre gode 
initiativer været netop det, der skulle til 
for at sætte udviklingen på skinner.

Naturformidling i dag
Ud af de oprindelig 20 personer, der i 
1994 afsluttede den bornholmske natur-
vejlederuddannelse, finder man på 
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside 
anført 4, der byder sig til i ”Oversigt 
over naturvejlederne”. Ifølge pålidelig, 
lokal kilde skal yderligere 3 personer 
være helt eller delvis beskæftiget med 
naturvejledning.

Måske er dette alt i alt ikke så ringe 
endda i betragtning af det gamle mund-
held, der siger, at man aldrig skal hyre 
mere end tre bornholmere til sejlads på 
samme skib. Der skal ganske simpelt 
være en mast til hver, så de om nødven-
digt kan bindes i god afstand af hinan-
den. Når dette er sagt - og det selvfølge-
lig med et glimt i øjet - er det mit 
oprigtige håb, at det på en eller anden 
måde må være lykkedes alle involverede 
at drage god nytte og erfaring af projek-
tet! 

 o
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Af  Naturvejleder Bo Storm,
Park og Vejforsyningen
Frederikshavn Kommune
Mail: bos@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune ejer i alt 726 
ha skov og naturarealer. Det er arealer, 
der ligger spredt ud i hele kommunen, 
og alle er meget bynære.

Indtil for 10 år tilbage har der ikke 
været tradition for, at der blev afholdt 
jagter ud over regulering af ræv og rå-
ger.

Ungjæger jagter
Jagtforeningerne i Frederikshavn Kom-
mune gjorde dog et stort stykke arbejde 
for at overbevise kommunens politikere 
om, at det kunne være en god ide, at få 
lov til at gå på jagt på enkelte arealer 
med det formål at afholde ungjæger jag-
ter. -Det sagde byrådet ja til.

En ungjæger jagt vil sige, at det er de 
”nye jægere”, der fortrinsvis kommer 
med på jagten for derved at få et indblik 
i praktisk jagt.

Det har fungeret rigtig godt og været 
et godt tilbud for nye jægere.
Det har nu kørt i 10 år og givet  mange 
ungjægere en masse oplevelser.

Jagt med børn
Ud fra de erfaringer, og efter at have 
læst bogen ” børn og jagt ” udgivet af 
Danmarks Jægerforbund, og set en arti-
kel i ” NATURvejleder ”, fik jeg derfor 
lyst til at lave et projekt med børn på 
jagt.

Jeg kontaktede to skoler og fik en snak 

med et par natur/teknik lærere, som 
begge syntes, at det var en rigtig god ide, 
som de kunne bruge i deres undervis-
ning. Emner som ” hvor kommer ma-
den fra ”, udviklingen i kulturlandskabet 
og lignende, var spændende emner, som 
alle kunne bruges i undervisningen.

Vi strikkede et forløb sammen, som 
resulterede i, at jeg skulle komme i hver 
klasse to gange á to timer inden, de 
skulle på praktisk jagt. I undervisnings-
timerne viste jeg våben,  fortalte om 
brugen af hunde, sikkerhed, jagthistorie 
i Danmark, jagthorn, viste film om 
praktisk jagt, jagtbare dyrearter og me-
get mere.

Efter forløbene skulle hver klasse så 
deltage  i deres egen jagt.

Forældrene til børnene blev orienteret 
gennem lærerne på et forældremøde, og 
der var ingen af børnenes forældre, der 
sagde nej. Det havde vi ellers været  lidt 
spændte på.
Jeg fik fat i jagtforeningerne, som var 
med på ideen, og vi fik aftalt alt det 
praktiske med hvilke arealer, der skulle 
jages på, antallet af jægere, hvilke 
vildtarter, der måtte skydes osv.

Jeg kontaktede pressen, som også viste 
interesse. Specielt TV Nord syntes, det 
var noget nyt, og mente det kunne være 
et godt indslag i deres nyhedsformid-
ling.

Børn og Jagt

I oktober  
måned har jeg 
kørt et forløb 
med to 5. kl. 
i emnet jagt. 
Det var været  
et meget spæn-
dende forløb, og 
jeg vil her for-
tælle om ideen 
og målet med at 
tage børn med 
på jagt.
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Jagtforløbet
Jeg var ude hos ungerne, og jeg kan kun 
sige, at hele forløbet var godt og inspire-
rende. De var bare helt med på ideen, og 
var alle sammen i hver klasse uden und-
tagelse top motiverede.

Vi havde en god snak om de emner 
jeg før har skrevet om, og mange flere 
emner kom op og vende.

Så kom selve jagt dagen
Jagtforeningen have fundet jægerne, og 
på jagtdagen mødte jeg noget før og 
snakkede med jægerne om ideen, for-
målet og deres rolle på dagen. Det vidste 
de selvfølgelig på forhånd, men det løf-
tede det hele op i et højere niveau.

Det var alle jægere, som var med på 
ideen, og de havde forberedt  mange hi-
storier, som kunne fortælles .

Vi gjorde en lille ” snaps ” klar til bør-
nene klar, og vi havde fået sikkerheds-
huer, bånd og briller fremskaffet fra 
Dansk Jagtforsikring.

Børnene kom kl. 09.00. De var på 
dupperne. De havde lært at hilse på alle 
jægerne, og herefter blev de delt i to 
hold. Det ene hold skulle gå igennem 
først med driverkæde, og det andet hold 
skulle fordeles mellem jægerne.

Der blev afholdt parole, hattene af, 
hornmusik, og så gik vi på plads.

Første såt. Stor spænding fra børnene, 
og råb i skoven, hep hep. Skud blev afgi-
vet, og ”-hvad mon der var skudt?” var 
alle kommentarerne fra driverne. Bør-
nene gik på en lige linie mellem driver-
ne, og det blev strengt overholdt.

Så kom vi til enden af såten. Der var 
samling for at se, hvad der var skudt. Og 
jo, der var skudt et stykke råvildt og en 
fasan.

Det var godt. Dyret blev ” brækket ”, 
mens børnene så på, og vi så på indvol-
dene. Det gav børnene en del med sig 
hjem i form af nye indtryk.
Så holdt vi pause, med vand fra flaske 
og wienerbrød.

Anden såt og så byttede børnene 
plads.

Sådan gik formiddagen og ved mid-
dagstid blev der afholdt jagtforbi, og der 
blev snakket om dagens oplevelser med 
efterfølgende jagtmusik.

Børnene gik rundt og sagde farvel til 
alle .

Børnene i centrum
Det var overrordnet en rigtig fin dag, 
hvor børnene var i centrum. Det var en 
jagt på børnenes præmisser og med det 
ene formål at give dem en god oplevelse, 
hvor de  samtidig fik  indtryk af, at al 
mad ikke kommer fra en frysedisk. Der 
var også  en masse formidling om em-
net ”jagt”.

Efterfølgende skulle børnene have et 
forældre arrangement med spisning, 
hvor Frederikshavn Kommune havde 
sponsoreret et par rådyr, som forældre-
ne selv skulle stege, så forældrene kunne 
samles sammen med børnene for at dis-
kutere jagten og se de billeder, som læ-
rerne  havde taget.

Jægerne fra jagtforeningen havde en 
god dag, og de mente, at det havde væ-
ret godt for jægerstanden som helhed, 
og jægerne havde ligeledes hygget sig.

En succeshistorie
Hele forløbet har været fulgt med inte-
resse fra pressen og det lykkedes at få 
TV nord med på den ene af jagterne. 
Hele otte minutter blev det til i fjern-
synet kl. 19.30 om aftenen.

Forløbet har været en klar succes, som 
vi i Frederikshavn Kommune også i 
2007 vil give som tilbud til skoler. Tan-
ken om at have en jagt, hvor det voksne 
publikum kunne være med, kunne må-
ske være den næste del, der skal afprø-
ves.

Hvis der er nogle der har spørgsmål, 
eller har brug for ideer til jagt med 
børn, er man meget velkommen til at 
ringe eller maile til mig.

 o

Børn og Jagt
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CAND projekt 5.3 handler om 
at forberede lærerne til at få 
børnene til at lære med hjerte, 
hånd og hoved i naturfags-
undervisningen. 
Børnene skal mere ud, og de 
skal selv være aktive. Jamen – 
er det ikke det naturvejleder-
ne altid har gjort ?

Jo, det er det, og det gør I hamrende 
godt. Derfor er det også vigtigt, at vi på 
lærerseminarierne lærer af jer, så vi får 
sundere børn, klogere børn, gladere 
børn, der kan vokse op og bære hele 
verden videre ind i en god fremtid.

Projektet her tager sit udgangspunkt i 
den anvendte naturfagsdidaktik, altså i 
hvordan man i praksis organiserer og 
begrunder naturfagsundervisningen i 
folkeskolen. Vi vil lave et lille kursus for 
alle lærerstuderende i de naturvidenska-
belige fag, der åbner deres øjne for at 
bruge uderummet som læringsarena. 
Banalt ? Tjaa.. men stadigt nødvendigt !

Undersøgelser i folkeskolen viser, at 
lærerne kun i begrænset omfang anven-
der uderummet når de planlægger og 
gennemfører deres undervisning – også 
i naturfagene. Vi prøver at afdække 
hvad det er der gør dørtrinnet så højt, 

og hvordan vi kan brække det ned og få 
lærerne ud. For kommer lærerne ud, 
følger børnene med – de vil jo gerne. 
Og undervisningen skal tage sit ud-
gangspunkt i elevernes perspektiv, det er 
deres hverdag, deres læring, deres frem-
tid skolen sætter rammerne for.

Vi angriber undervisningen af de læ-
rerstuderende på flere måder – ved at 
argumentere læringsteoretisk, ved at 
diskutere argumenterne for naturfagene, 
og ved at give praktiske eksempler på 
hvordan det kan lade sig gøre at organi-
sere undervisningen.

Læringsteoretisk
Talrige nationale og internationale stu-
dier viser, at børn har klare kognitive, 
forståelsesmæssige og hukommelses-
mæssige fordel af at arbejde med fagene 
i deres naturlige kontekst, med evoluti-
on ved moleret og på dino-museet, med 
natur/teknik i grusgraven blandt bjerge 
af istidens grus og infernalsk larmende 
maskiner, med pH i vandet, i jordprø-
ven, ved blomstens farveskift. 

Denne kobling mellem det teoretiske 
grundlag for elevernes læring og den 
praksis, den lærerstuderende vælger at 
integrere i sit arbejdsliv skal være på 
plads – ellers får vi kun ildsjælene, spej-
derne, ornitologerne ud … og de er der 
jo i forvejen!

Af Karen Barfod, seminarielektor 
og projektleder på CAND 5.3

Ja gu’ er det da 
hamrende banalt  
– men det gør det 
jo ikke mindre 
væsentligt - vel ?

CAND 5.3
Naturfagsdidaktik  
i elevperspektiv og udeundervisning



 

Karen Barfod er  
cand. scient. et exam scient. 
i biologi og idræt, lektor 
ved læreruddannelsen i 
Nørre Nissum (CVU Midt 
Vest), forfatter og leder  
af en række udviklings-
arbejder med udeskole  
som fokus. Deltager des-
uden i Fællessekre tariatets  
uddannelsesgruppe.
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Argumenter for naturfag
Hvor for skal eleverne overhovedet lære 
naturfag ? 
•	for at kunne nyde naturen, stilheden, 

storheden, vibens blink i luften og 
havets bølgende ro (æstetikargumen-
tet), 

•	for at kunne deltage kvalificeret i den 
demokratiske proces og vælge vind 
eller olie, nationalpark eller motorvej, 
tilskud, rabatter, oplysning til eller fra 
(demokratiargumentet), 

•	fordi det er en del af den måde vi for-
står verden på, så vi forklarer vulka-
ner med forskydninger og forkastnin-
ger og ikke som Guds straf, gamle 
skæve koner som syge og slidte og 
ikke som hekse, så vi tror på viden-
skaben frem for varsler, religion, 
synd, skyld og straf (kulturargumen-
tet), 

•	fordi det hjælper os til at mestre dag-
ligdagen (nytteargumentet)

•	fordi det er en lønsom forberedelse til 
erhvervslivet, så vi kan blive bioin-
genører og score kasse (økonomiar-
gumentet)

… eller hvorfor ??

Diskussionen af hvorfor vi skal lære na-
turvidenskab kommer nemlig også til at 
påvirke hvordan vi skal lære naturvi-
denskab.

Og målet er nok indimellem de for-
skellige argumenter, og kræver at vi 
OGSÅ arbejder med de affektive sider af 
naturvidenskaben, de følelsesmæssige, 
der hvor verden begynder at betyde no-
get.

Praktiske eksempler
Undervisningen af de lærerstuderende 
skal være tro mod det, vi formidler. Vi 
skal altså ud, og måle, observere, arbej-
de i naturen med dem. Ikke bare tale 
om det. For det er der nok der gør. Så 
her stjæler vi med arme og ben fra vores 
samlede erfaringer fra seminarier, na-
turvejledere, folkeskoler etc.

Og det var så det
Med et større fokus på uderummet som 
læringsrum hos de lærere, vi uddanner, 
håber at bære ved til et lille bål, at skub-
be i retning af, at dreje lærings- og mil-
jøsupertankeren bare en lille bitte smule 
så vi får et bedre, mere alsidigt, sjovere, 
dybere, vigtigere perspektiv på natur-
fagsundervisningen i folkeskolen – til 
gavn for alle os, der har børn, får børn 
og er børn i det 21. århundrede.

 o

Center for Anvendt naturfags-
Didaktik (CAND)  arbejder ud 
fra anbefalingerne i ”Fremtidens 
naturfaglige uddannelser” og er 
støttet af Undervisningsminister
iet. Det er et 3-årigt projekt med 
en samlet bevilling på 14 mill 
kroner til 24 delprojekter.
På hjemmesiden www.cand.nu 
kan man søge yderligere oplys-
ninger.

CAND projekt 5.3 
”Naturfagsdidaktik i elevper-
spektiv og udeundervisning” er 
et samarbejde mellem CVU 
Midt-Vest, JCVU og CVU Stork. 

Der udarbejdes og afholdes  
introduktionskurser i ”Udeunder-
visning i naturfagene” på eksi-
sterende naturfagshold på de 
involverede lærerseminarier. 
Kurset er på 2-4 timer og udby-
des gratis, hvis der er andre der 
er interesserede. Kontakt Karen 
Barfod på mailadressen: 
kb@cvumidtvest.dk

Endvidere udvikles og afholdes 
med støtte fra Friluftsraadet et 
40 timers”Naturfag i uderum-
met” kursus for lærerstuderen-
de.

Kilder:

Svein Sjøberg:
”Naturfag som  
almendannelse”
Klim 2005

Sebastian Horst et al:
”Fremtidens naturfaglige  
uddannelser”

www.uvm.dk

www.udeskole.dk
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Den 6.-7. februar 2007 holdt 
”Forum for Norsk Naturopp-
syn”, som er det nærmeste  
Naturvejlederforeningen 
kommer på en norsk søster-
organisation, årsmøde. 
Naturvejlederforeningen  
var inviteret og deltog med  
Marianne Hald og Arne  
Bondo-Andersen, som  
fortalte om udviklingen i 
dansk naturvejledning.

En af de helt glædelige nyheder var, at 
Statens Naturopsyn nu har besluttet at 
gå i spidsen for at etablere ”En  norsk 
naturvejlederordning”. De 4 første na-
turvejledere skal være på plads inden 
sommerferien – 2 på Dovrefjeldet og 2 
på Hardangervidderne.

En norsk naturvejlederordning har 
været på vej i flere år. I 2004 var Statens 
Naturopsyn på studiebesøg i Danmark 
og besøgte en række danske naturvejle-
dere, og siden da har der været hyppig 
kontakt mellem Statens Naturopsyn og 
Naturvejlederforeningen om sagen.

Tillykke fra Danmark
Vi ønskede naturligvis Norge tillykke og 
lovede fortsat gerne at ville hjælpe og 

samarbejde. Og så var det i øvrigt spæn-
dende og tankevækkende at mærke den 
store interesse for naturvejledning 
blandt deltagere. Mange af dem har så 
travlt med opsyn med ulovligheder - 
ikke mindst krybskytteri, tyvfiskeri og 
snescooterkørsel - at der kun er tid til 
lidt naturvejledning. Men der er en stor 
erkendelse af, at man i Norge skal til at 
forebygge miljøkriminalitet gennem op-
lysning og naturvejledning i stedet for 
kun gennem kontrol.

Nordmændene er meget interesserede 
i at udbygge samarbejdet med den dan-
ske Naturvejlederordning og Naturvej-
lederforeningen. 

Bjørne med GPS
Derudover omhandlede årsmødet em-
ner som bjørne og ulves vandringer og 
bestandsudvikling i Sverige og Norge. 
Vi så bl.a. eksempler på, hvordan man i 
dag følger dyrenes vandringer ved GPS-
signaler og hvordan man udnytter dyre-
nes DNA til at se, når der sker krydsnin-
ger på tværs af tidligere isolerede 
stammer. Selvom vi ikke har ulv og 
bjørn herhjemme var indsigten i forsk-
ningsprincipperne helt relevante for de 
danske pattedyr og dansk forskning i 
dyreadfærd. 

 o

Norge etablerer  
Naturvejlederordning

Af Arne Bondo-Andersen,  
Naturvejlederforeningen

Hjemmesiden  for Forum for 
Norsk Naturoppsyn:
www.norsknaturoppsyn.no
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De seneste år har der været 
spekulationer om årsagen til 
den faldende bestand af frøer 
og andre padder. Ved Veteri-
nærinstituttet undersøger vi 
en af flere mulige årsager, 
nemlig forekomst af virus, der 
medfører sygdom og øget  
dødelighed blandt frøer.

Siden 1987 har forskere kendt de så-
kaldte ranavirus, der kan forårsage stor 
dødelighed blandt fisk og padder i 
Australien. De senere år er disse virus 
også set i USA, Kina og Europa, hver 
gang med stor dødelighed for enten fisk 
eller padder. Virus er også fundet hos 
slanger og forskellige krybdyr. 

Der er endnu ikke fundet ranavirus i 
padder herhjemme, men vi vil undersø-
ge, om disse virus findes i padderne – 
enten latent, eller som årsag til unaturlig 
dødelighed. Derfor vil vi bede alle, der 
færdes regelmæssigt i den danske natur 
og som har kendskab til padder, kryb-
dyr og slanger, om at hjælpe.

Hjælp med at finde frøer
Hvis du på din færd finder en syg eller 
nyligt død padde, slange eller salaman-
der, bedes du hurtigst muligt få den 
frosset ned i en plasticpose, og derpå 
sende en mail til os på brj@vet.dtu.dk. 

I mailen skal du oplyse: Hvor er dyret 
fundet? (geografisk lokalitet og om det 
er tæt ved vej, sø, i græs osv.) Hvor læn-
ge har det (ca.) været dødt? Er der no-
gen tegn på sygdom? (f.eks. blødninger i 
huden) Er der fundet andre døde dyr i 
nærheden?

Ud fra disse oplysninger vurderer vi, 
om prøven kan være relevant for os at 
undersøge. Hvis ja,  beder vi dig om at 
indsende den til vores laboratorium. 
Alle får svar på mails. Det er vigtigt, at 
dyrene er så friske som muligt, for at 
forrådnelsesbakterier ikke skal ødelæg-
ge muligheden for at isolere virus. Vi 
håber, mange vi hjælpe os med denne 
opgave.

	 o

Padde-virus 
på spil  
i Danmark?

Af dyrlæge Britt Bang Jensen,  
Veterinærinstituttet, DTU
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Anmeldt af seminarielektor  
Karen Barfod, CVU  Midt-Vest

I hverdagslivet spiller natur og udeliv en 
stor rolle i bevidstheden om børns 
sundhed og trivsel. Det er sundt at kom-
me ud, få sig rørt, komme på andre tan-
ker, og sundhed og natur hører for man-
ge mennesker sammen.

I denne bog kommer så de videnska-
belige argumenter frem, der støtter 
hverdagsforestillingerne om uderum-
met som sundt, godt, berigende for bør-
nehavebørn.

I et letforståeligt sprog formidles de em-
piriske undersøgelser i institutionen 
”Tusindfryd” som forfatterne har lavet. 
Resultaterne omhandler børnenes ba-
lancesans og øje-håndkoordination, de-
res sundhed (målt som sygefravær), de-
res påhitsomhed og deres evne til at 
fastholde opmræksomhed. Resultaterne 
understøtter langt hen ad vejen tidligere 
arbejder fra tilsvarende undersøgelser, 
nemlig at ude-børnene på alle felter sco-
rer bedre, eller lige så højt som indebør-
nene. Forfatterne konkluderer at : ”ude-
livet har en positiv indvirken på de 
undersøgte fokusområder”.

Ved siden af at beskæftige sig med un-
dersøgelsen, er baggrunden for at arbej-
de med de nævnte områder bredt ud, og 
der refereres til mange lignende under-
søgelser.

Om end det er relativt få børn, og  en 
enkelt institution undersøgelsen er lavet 
over, indgår den som endnu et vægtigt 
argument for at få børnehavebørnene 
mere ud.

Samtidig er resultaterne fra undersø-
gelsens fokusområde ”opmærksomhed” 
spændende og interessante i forhold til 
børnenes senere skolegang, idet børne-
ne fra udegruppen er signifikant mere 
opmærksomme end indebørnene – og 
opmærksomhed er jo som bekendt for-
udsætningen for at kunne lære.

Bogen vil meget, og når på sit niveau 
meget. Den kan anbefales til både un-
dervisere og studerende.

 o

”Børn og Udeliv”
Bent Vigsø og Vita Nielsen
CVU Vest Press 2006
Isbn 87-989785-8-6
165 dkk inkl moms

Anmeldelse af

”Børn og Udeliv”
Bent Vigsø og Vita Nielsen
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Tag litteraturen 
med i naturen

Hald Hovedgård 10. – 11. oktober 2007

Kursus i at bruge litteraturen i naturvejledning og udeskoleundervisning. 
Der er lagt op til et par inspirerende dage,  

der kræver aktivt medspil og stor kreativitet.

Målgruppe: 
Naturvejledere, udeskolelærere og andre, 

der arbejder med litteratur i naturen.

Arrangeret af Naturskolen ved Hald 
i samarbejde med Det danske Forfatter- og

Oversættercenter på Hald Hovedgaard.

Kursusleder: Jens Frydendal, naturskoleleder og forfatter m.m.
Tilmelding senest 30. august 2007 til:

Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg
Telefon: 86 63 85 00, Email: jens.frydendal@skolekom.dk

Pris: 1200 kr. alt inkl.

Se mere på http://www.sl.kvl.dk/upload/tag_litteratur_med_i_naturen.pdf

Find løsningerne
Mange ledelsesværktøjer fokuserer på at søge svar på problemerne. 

Imod den tendens går ”Appreciative Inquiry”, som er en metode, 
der finder løsninger i mulighederne. 

Den 24.- 25. april udbyder IBC Euroforum et kursus i Appreciative Inquiry, 
og det foregår i København. 

Læs mere på http://www.ibceuroforum.dk    

 

Konference om forhandlingspsykologi
Institut for Kompetenceudvikling arrangerer en konference om 

forhandlingspsykologi den 22.-23. maj i København

Formålet er at give indsigt i og forståelse for nogle af de mest almene 
mekanismer og menneskelige reaktioner i en forhandlingssituation. 

Få inspiration og input til aktion på begge sider af bordet 
og bliv bevidst om din forhandlingsposition. 

Læs mere på http://www.ifku.dk   
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Kanosamrådet holder Kanoseminar 
9. – 10. maj 2007 på Kattinge VærK

KA

NOSAMRÅDET

w
w

w.kanosamraadet.
dk

l  RedningeR 
  Ved Thomas Nexø og Michael Øhrstrøm. Her 

arbejdes med selvredninger og makkerredninger 
fra de vejledende retningslinier. Her tænkes på 
capistrano-flip og øsning af kano samt x-redning 
og parallel-redning.

l  Padleteknik, tandem og lidt solo 
 Ved Carsten Hørbye og Benita Hjortegaard
  Her gennemgås de padletag, der skal beherskes 

til kanoinstruktørprøven

l  leg i kano 
  Ved Lars Borch og  Tom B. Hansen. Her 

afprøves et udvalg af lege, der kan gøre kano- 

  undervisningen sjovere og mere varieret. Både 
balance, tons og tummel, stafetter m.v.

l  PRøveniveau i PRaksis
  Ved Flemming Torp. Hvordan kan en praktisk 

prøve afvikles?

l  kano På tuR
  Om pakning, sikkerhedsudstyr og organisering. 
  Ved Thorben Lundø. Med udgangspunkt i en lille 

tur, diskuteres hvordan man organiserer gruppen 
med kanoer, hvilket sikkerhedsudstyr, man har 
med og hvordan man pakker.

WorKshops:

Kanosamrådet er stolte over at indbyde til et kanoseminar, 
hvor vi præsenterer de vejledende retningslinier til uddan-
nelse til kanoinstruktør. 

Desuden ønsker vi, at samle kanointeresserede men-
nesker i såvel den pædagogiske verden som for folk i den 
frivillige foreningsverden m.fl. til to spændende dage med 
fokus på kanoen i det pædagogiske arbejde, hvor der bliver 
masser af inspiration og teknisk viden at samle op.

Indholdet i de vejledende retningslinier vil blive præsenteret 
i praksis i en workshop.

Der vil være en række workshops, hvor man sammen med 
andre kanointeresserede kan få masser af nye idéer til sin 

undervisning eller til udvikling af egen kanoteknik. Desuden 
vil der være en kanoopvisning med eskimoruller og andet 
avanceret kanoteknik.

Om aftenen vil der være foredrag om en kanoekspedition.

Workshoppene varer hver ca. 1½ time og vil fungere som 
workshop med en eller flere tovholdere, der vil sætte i 
gang og samle op. Nogle workshop vil måske blive bygget 
op omkring cases. Alle vil komme igennem 4 workshops i 
løbet af de to dage. 

Seminaret er støttet med tips og 
lottomidler fra Friluftsrådet.

program:

onsdag 9. maj11.00: ankomst med kaffe mv.

11.15:  oplæg om retningslinierne, historik og kort gennemgang af de vejledende retningslinier. 

Fremvisning af stofmærker og certifikater

12.00:  Frokost13.00:  Workshops 1. runde  
15.00:  Workshop 2. runde
17.00: opvisning i kano ved tonny Frandsen, forfatter af ”den store kanobog” og underviser på  

 
isterød højskole

19.00: aftensmad20.00:  kano foredrag ved Carsten Hørbye, seminarielektor ”Billeder, oplevelser og historier fra-

kanoture i arktisk Canada”

21.30:  Gammel canadisk kanoopvisningsfilm for interesserede

torsdag 10. maj07.30: morgenmad08.30: Workshop 3. runde
10.15: Workshop 4. runde
12.00: Forhandlere udstiller kanoer, grej og udstyr  

13.00: Frokost14.00: opsamling, afrunding og evaluering

15.00: slut
PRaktiske oPlysningeR:tid: 

9. – 10. maj 2007 start kl. 11 onsdag og slut 15.00 torsdag

sted: Københavns kommunes Natur- og Aktivitetscenter Kattinge Værk 

 
Boserupvej 150

 
4000 Roskilde

 
46370098Pris: 300,- kr. Overnatning foregår indendørs på Kattinge Værk. 

Medbring sovepose, lagen og evt. pude.

tilmelding: senest 25. april 2007 til Kattinge Værk.tilmelding til kanoseminaR 9.-10- maj 2007 På kattinge væRk

Navn:

Arbejdssted:
Adresse:

Postnummer:
By:

Telefonnummer:
Mail:

EAN nummer:Man får kun elektronisk faktura, hvis der er påført et EAN nummer

Tilmeldingen sendes til: 

kattinge værkBoserupvej 1504000 Roskilde
att: kanoseminar



39
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 1  •  2007 




































 
  

  
  
  

 
  

 
  

  
  

 
  
  

  
  

 
   
  

 
  

  
  
   
  
  

 
  
























40
NATUR vejleder  •  16. årg.  •  nr. 1  •  2007 

40

Fo
rm

an
d

en
s Led

er

N
A

TU

RVEJLED
E
R

FORENINGEN

Selvom nytåret er passeret og vinteren 
traditionelt er næsten overstået forestår 
der endnu en skæringsdato set ud fra 
Naturvejlederforeningens synspunkt – 
nemlig generalforsamlingen den 11. 
april. Her vil du f.eks. høre nærmere om 
vores bestræbelser på at repræsentere 
Danmarks naturvejledere internationalt, 
naturvejlederes repræsentation i Fri-
luftsrådets kredse og i grønne råd, vores 
repræsentation i udvikling af naturvejle-
deruddannelsen og efteruddannelse, vo-
res medvirken i udvikling af naturvejle-
derportal på Internettet, egen 
hjemmeside og bladvirksomheden og 
vores videreudvikling af rabatter til 
medlemmerne.

Det er jo bl.a. her du kan være  med til 
at præge og udvikle foreningens politik 
og arbejdsindsats og komme med nye 
forslag til indsatsområder. Det er besty-
relsen meget interesseret i. Skulle du 
være så uheldig ikke at have tid til at 
deltage i årskonferencen i Nexø, kan du 
altid følge med i referater og notater, 
som stadig udlægges på foreningens 
konference på Skolekom. 

I det hele taget tænker vi i bestyrelsen 
rigtig meget over, hvad der skal til for at 
optimere foreningens aktivitetsniveau 
og især, hvordan vi opnår størst mulig 
følelse af fællesskab og delagtighed i det 
efterhånden store område, som natur-
vejlederfaget repræsenterer. Der er både 
et stigende antal nye emneområder, som 
kalder på naturvejledning (f.eks. sund-
hedsområdet, ”utilpassede” børn/unge, 
integrationsindsats af nydanskere, bære-
dygtig levevis (igen), lokal identitet og 
bosætningsindsats, turismeudvikling, 
nationalparkformidling o.m.a.) og sam-
tidig synes jeg også, der er et stigende 

krav om kvalitet, dokumentation og for-
nyelse på både nye og traditionelle ind-
satser. F.eks. øgede krav til børns læring. 

Vi har meget brug for hinanden i denne 
udviklingsstrøm. 

Vi har brug for at have overblik når 
mange instanser trækker i os. Vi har 
brug for koordineret indsats i de nye 
kommuner. Vi har brug for hurtig og 
smidig udveksling af ideer og adgang til 
andres erfaringer. Ja i det hele taget at 
blive fagligt bredere og klogere sammen. 
I en så lille branche, som vi stadig er, 
smitter den kvalitet, vi leverer enkeltvis 
hurtigt af på hele standen – positivt så-
vel som negativt.

Så hvad mener du, der vil styrke vores 
fællesskab og udvikling (også kaldet 
”sammenhængskraft”)? Er det især mere 
kommunikation eller er det mere orga-
nisatorisk støtte eller noget helt tredje?  
Vi har bl.a. haft en treårig periode, hvor 
naturskolekonsulenten fungerede som 
fødselshjælper for mange aktiviteter og 
seminarer.  Jeg synes, det er tydeligt, at 
sådan en koordinerende og organise-
rende rolle skaber en masse dynamik. 
Men det er kun dynamik for dem, der 
deltager. Sådan vil det måske altid være, 
men spørgsmålet er, om vi kan blive 
bedre til at sprede erfaringer og gode 
ideer til bredere kredse? Der kan være 
behov for en ”udviklingskonsulent” på 
et bredere grundlag end naturskoleom-
rådet. Og/eller der kan være behov for 
en ”kommunikatør”, som opsamler, be-
skriver og formidler nogle flere af de 
mange spædende initiativer, vi alle ud-
fører næsten dagligt. Hertil kommer 
ikke mindst formidling af udvikling hos 
samarbejdspartnere, ”kunder”, det poli-
tiske område, fonde og udlandet.

Et foreningsår går på hæld 
- lad et nyt begynde

fortsættes...
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Vi tager imod dine synspunkter herpå 
gennem alle tænkelige kanaler og læg-
ger desuden op til denne debat på den 
kommende generalforsamling. I løbet af 
året kommer vi sikkert frem til nye kon-
klusioner.

Formandsvalg?
Jeg har tidligere udtalt, at jeg helst så en 
ny formand/kvinde træde til i det kom-
mende år. Det gentager jeg hermed. 
Grundet min jobsituation og personlig-
hed vil jeg gøre mere fyldest ved at ar-
bejde i dybden (sagsorienteret) end i 
bredden, som det oftere er påkrævet i 

formandshvervet. Vi er dog adskillige 
gamle rotter, som genopstiller, og derfor 
vil en eventuel ny formand kunne regne 
med stor støtte. Eventuelt som en slags 
”delt” formandshverv. Der er simpelthen 
behov for en person, som er god til at 
uddelegere. Det er du da – er du ikke? 
Ring eller skriv og få mere at vide.  

Med forventning om et spændende 
nyt foreningsår i Naturvejlederforenin-
gen.

Venlige hilsner
Thomas Gyalokay

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

Mug med  
naturvejleder-logo

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

Navn Adresse Postnr By Rabat

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

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

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

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

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210       8000           Århus C               Gratis Entr e.
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense       5700           Svendborg           Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

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

Medlemskortet 
giver rabat

Se mere om rabatterne på foreningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

Navn Adresse Postnr By Rabat

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

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

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

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

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210       8000           Århus C               Gratis Entr e.
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense       5700           Svendborg           Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

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

Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

Navn Adresse Postnr By Rabat

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

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

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

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

Kystcentret www.kystcentret.dk Kystcentervej 3 7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.
Eventyrsport www.eventyrsport.dk Guldsmedegade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
Toursport www.toursport.dk Østergade 33 8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter www.kattegatcentret.dk Færgevej 4 8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager
Lejre Forsøgscenter www.lejrecenter.dk Slangealleen 2 4320 Lejre Gratis Entre.
Lille Vildmosecentret www.lillevildmose.dk/ Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.
DAN FAUNA Aps www.danfauna.dk Guldbergsgade 36 8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
CCNatur www.ccnatur.dk Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere
Toursport www.toursport.dk Budolfi Plads 1 9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
Aalborg Zoo www.aalborg-zoo.dk Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Gratis Entre.
Almas Hadsund www.almas.dk Industriparken 5 9560 Hadsund 10 % rabat
Wolfcamper A/S www.wolfcamper.dk Afdrupvej 11 9830 Tårs Kontakt og hør nærmere
Aalborg Historiske Museums afdelinger www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48 9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Naturhistorisk museum, Århus www.naturhistoriskmuseum.dk/ Wilhelm Meyers Alle 210       8000           Århus C               Gratis Entr e.
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet. www.valdemarsslot.dk/ Slotsalléen 100, Troense       5700           Svendborg           Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog 
ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.
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o	 Medlemskab 2007 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet) 500,- kr.
o	 Personligt abonnement (1 ex. af bladet) 250,- kr.
o	 Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet) 800,- kr.	
o	 Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder 75,- kr.

Bliv medlem
Send oplysningerne med e-post til:

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

Navn: _______________________________________________
Adresse: _____________________________________________
By: __________________________________________________

Kender du din bestyrelse?

Bagest fra venstre: Allan Winther, Thomas Gyalokay, Helle-Marie Taastrøm, Arne Bondo-Andersen og Jesper  
Kristiansen. Forrest fra venstre: Stephan Springborg (indsat foto), Lars Boch og Marianne Hald.

Bestyrelsen for Naturvejlederforeningen i Danmark:
Navn Adresse Arbejdstlf. E-mail

Thomas Gyalokay Lervangen 35D, 2630 Taastrup 43 35 39 44 thomasgy@htk.dk
Helle-Marie Taastrøm Nauhøjvej 1, 8410 Rønde 86 43 25 37 naturskolen@randers.dk
Marianne Hald Sdr. Kirkevej 8, 9520 Skørping 96 35 16 12 mhm@nja.dk
Jesper Kristiansen Ålekistevej 218A, 1 th. 2720 Vanløse 40 42 96 12 jgk@moensklint.dk
Arne Bondo-Andersen Søndermosevej 38, 6330  Padborg 74 67 11 64 arne1864@lic-mail.dk
Allan Winther Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde 65 32 42 00 allan@fjord-baelt.dk
Lars Borch Ryesgade 7, 8680 Ry 86 89 88 88 larsborch@tdcadsl.dk
Stephan Springborg Bechersvej 19, 3630 Jægerspris 44 35 00 45 ssp@sns.dk
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Med den såkadte ’miljømilliard’  
fulgte en udmelding fra Miljømini-
steriet om, at det lokale miljøarbejde 
i højere grad skal foregå i såkaldte 
grønne partnerskaber, mellem frivil-
lige foreninger, kommuner og andre 
relevante aktører i lokalsamfundet. 
Miljøministeriet lancerede endda en 
såkaldt Handlingsplan for Offentlig-
Private Partnerskaber i Skov-og  
Naturstyrelsen.

Argumentet for at satse på offentligt-private 
partnerskaber (OPP) er, at der med inddragelse 
af flere aktører i naturarbejdet kan skabes flere 
miljøgoder, end hvis én part, det offentlige, løfter 
indsatsen alene.

Bistandsverdenen var på banen med begrebet al-
lerede i de tidlige 90’ere, da Danida og NGOerne 
begyndte at tale om Nord-Syd partnerskaber. 
Tanken var, at langsigtet udvikling bedst kunne 
sikres i et gensidigt forpligtende og jævnbyrdigt 
samarbejde mellem organisationer fra 

bistandsydere og -modtagere. Det lød jo rigtig 
godt, og intentionerne var da også flotte. 

I praksis viste det sig ofte at være langt mere 
vanskeligt. 

For hvordan får man skabt jævnbyrdighed i en 
relation, hvor den ene part i dén grad sidder på 

alle de økonomiske ressourcer, mens den anden 
part er i et stærkt afhængighedsforhold? Det 
spørgsmål var vi nogle, som baksede en del med 
dengang.

I dag er vi mange, som er enige om, at partner-
skaber, selv om de er vanskelige at realisere, er en 
suveræn model til at få optimalt udbytte af ud-
viklingsprocesser. 

Og ikke kun på bistandsområdet: 
Hvis man er bare nogenlunde velorienteret i 

den offentlige debat vil man vide, at partnerska-
ber i høj grad er oppe i tiden: 

Alle vil have partnerskaber, og om stort set alt. 
Fra byggeriet til sundhedsindsatsen i kommu-

nerne. 
Fra internationale fredsindsatser til samarbej-

det mellem skole og forældre. 
Og nu også i naturforvaltningen.

Men hvad er egentlig et partnerskab?
Efter min opfattelse, bevæger vi os i den helt rig-
tige retning. For med partnerskaber følger prin-
cipper, som alt andet lige må gøre samarbejder 
mere frugtbare. Vi bevæger os væk fra de traditi-
onelle modstillinger af f.eks. profit og samfunds-
hensyn. Og af borgere og forvaltning. Og hen 
imod netværksorienterede, vidensbaserede og 
tværsektorielle samarbejder.

Hvad skal naturen  
med partnerskaber?
Af Stine Helles, Momentum

Her kan du finde pressemeddelelse og aftaler:
http://www.skovognatur.dk/Nyheder/OPP.htm 
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Partnerskabstanken hviler nemlig på principper 
om:
•	Jævnbyrdighed; at samarbejdet bygger på 

værdsættelse af forskellige værdier, som par-
terne bringer ind i forholdet. Og at den øko-
nomisk stærke ikke af den grund er den stær-
ke i relationen - hér er alle lige.

•	Tillid; at parterne i samarbejdet praktiserer 
åbenhed om dagsordener og strategier, og om 
tvivlsspørgsmål og usikkerhed undervejs. Der 
tales rent ud af posen.

•	Respekt; at parterne anerkender og rummer 
hinandens forskellige forudsætninger, hold-
ninger og værdier. 

•	Gensidigt forpligtelse; at samarbejdet baseres 
på aftaler og ansvarlighed overfor det fælles 
projekt. 

•	Komplementaritet; at samarbejdet skal invol-
vere partnere med forskellige kompetencer og 
interesser, for derved at skabe størst mulig 
fælles ressource. Det tværfaglige er i højsæ-
det. 

•	Varighed; at samarbejdet skal have en tids-
mæssig udstrækning som muliggør justerin-
ger, kursskifte og gentænkninger undervejs. 
Men også med mulighed for at afbryde for-
holdet hvis det bliver ufrugtbart.

Disse principper kan virke meget højtravende og 
idealistiske. Og det er de også. 

Men faktum er, at de samtidig er særdeles jord-
nære, også når vi sætter dem i forbindelse med 
den lokale naturpleje. For der skal ikke meget 
fantasi til at forestille sig, at et vellykket lokalt 
partnerskab kan skabe værdi for alle parter:

For det offentlige fordi andre, ikke-offentlige 
parter, tager et medansvar. Og leverer viden, tid 
og andre ressourcer som kan kvalificere resulta-
terne af projektet.

For de private virksomheder fordi de får mu-
lighed for at styrke deres netværk, profilere sig i 
lokalsamfundet - og måske endda generere en 
indtjening af projektet.

For de frivillige foreninger fordi de får status 
som ligeværdige partnere, og fordi deres ressour-
cer og engagement anerkendes som en vigtig lo-
kal udviklingsressource.

For os alle som borgere fordi partnerskabstil-
gangen giver mulighed for at invovere alle rele-
vante ressourcer i løsning af opgaverne, og for at 
sikre en stadig metodeudvikling. Og fordi part-
nerskaber indeholder stærke demokratiske po-
tentialer.

Derfor er det mit håb at vi i fremtiden vil se 
mange spændende og værdiskabende grønne 
partnerskaber folde sig ud i lokalsamfundene. 

Udfordringerne
MEN før vi bare kaster os ud i det, er det vigtigt 
at være opmærksom på, at der er mange faldgru-
ber undervejs, netop fordi vi bevæger os ind på 
et felt, som stadig er meget nyt, og hvor der kun 

Om forfatteren
Stine Helles er direktør i Momentum, en forening stiftet med det formål 
at fremme lokal udvikling gennem tværgående samarbejde mellem of-
fentlige og private virksomheder og frivillige organisationer. Momentum 
driver bl.a. et innovationshus i Hørsholm og rådgiver bredt om samarbej-
de og partnerskaber. Momentum udbyder også en uddannelse i partner-
skaber.
Stine Helles holdt et indlæg om partnerskaber på Naturvejlederordnin-
gens arbejdsgiverkonference i november. 

www.foreningenmomentum.dk 
sh@foreningenmomentum.dk
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eksisterer forholdsvis få eksempler på helt igen-
nem vellykkede projekter - også indenfor andre 
samfundsområder. Check bare ovenstående liste 
over principper for partnerskaber, tænk på en lo-
kal udfordring du kender til - og overvej så et 
øjeblik hvor svært det f.eks. vil være i praksis:

- At sikre jævnbyrdighed hvis det er den ene 
part, som sidder på pengekassen

- At sikre tillid hvis parterne er vant til at regu-
lere ethvert samarbejde med juridiske kontrakter

- At sikre respekt hvis parterne på forhånd har 
stærke fordomme om hinanden

- Osv...

Derfor er vi nødt til at sikre os, at der forgår en 
stadig dialog om, hvad vi forstår ved partnerska-
ber, hvilke metoder vi kan bruge for at de skal 
lykkes - og hvilke gode historier vi kan fortælle 
om vellykkede partnerskaber. 

Det er mit håb, at der også i Miljøministeriet er 
forståelse for, at partnerskabstilgangen har enor-
me potentialer, men at disse undergraves fuld-
stændig, hvis man bare bruger ordet i flæng til at 
hælde gammel vin på nye flasker i traditionelle 
samarbejder.

For et partnerskab er en udviklingsproces, som 
aldrig er slut, og det er den generelle metodeud-
vikling omkring partnerskaber også. Og forud-
sætningen er risikovillighed, nytænkning og 
åbenhed - fra alle involverede!

          o

Faktaboks

•	Miljøministeriet	har	indgået	en	3-årig	aftale	om	lokale	
grønne partnerskaber med Kommunernes Landsforening, 
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

•	Miljøministeriet	bidrager	med	en	årlig	pulje	på	10-15	mill.	
kr. frem til 2009. 

•	Der	kan	søges	om	disse	midler	til	lokalt	forankrede	frilufts-	
og naturprojekter via et ansøgningsskema, som sendes til 
det lokale statsskovdistrikt. 

•	Der	kan	også	søges	om	finansiering	gennem	Friluftsrådet	
via Tips- og Lottomidlerne eller kommunal medfinansiering. 
Hvis disse midler søges, sendes ansøgningsskema til Frilufts-
rådet eller til kommunen.

•	Der	nedsættes	en	lokal	partnerskabsgruppe	til	at	rådgive	og	
koordinere status om indsatsen. Gruppe skal bl.a. bidrage til 
at udvikle indsatsen og sikre den nødvendige udveksling af 
information. Opgaven kan varetages af de eksisterende 
grønne råd eller nye lokale fora i kommunalt regi. 

•	Som	hovedregel	kræves	medfinansiering	fra	alle	projektets	
parter i form af f.eks. arbejdskraft, penge, arealer, bygninger, 
materiale eller andet. 

•	NB!	Om	kort	tid	lanceres	en	hjemmeside	med	vejledning	og	
ansøgningsskema. Der bliver henvist til adressen fra www.
naturvejleder.net

•	Yderligere	oplysninger	fås	ved	henvendelse	til	det	lokale	
statsskovdistrikt, som kan findes på www.skovognatur.dk.
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Hold 20 på ændret uddannelse
I marts starter hold 20 på en uddannelse, som er 
ændret i henhold til anbefalingerne fra uddan-
nelsesudvalget. Uddannelsens største ændringer 
er et 3-dages kursus om at tilrettelægge kurser 
for voksne samt et kursus om børn som mål-
gruppe. I næste nummer kommer en artikel om 
hold 20 og den nye uddannelse. Du kan finde et 
link til den nye studieordning fra www.naturvej-
leder.net

Skiftedag i Fællessekretariatet

Lars Gudmand Pedersen træder ud af Fællesse-
kretariatet og ind træder Agnete Thomsen. Det 
har cheferne i Naturområdet i Skov- og Natur-
styrelsen aftalt som led i en ny fordeling af opga-
verne.

Farvel til Lars
”Det har været meget spændende og inspireren-
de at arbejde med naturvejledningen - ikke 
mindst med de mange dejlige og engagerede na-
turvejledere” siger Lars Gudmand Pedersen. Han 
har haft ansvar for naturvejledningen siden 1996, 
dvs. siden dengang der var 174 naturvejledere, et 
naturvejlederudvalg og et udviklingsværksted 
for naturvejledning.

Velkommen til Agnete 
”Jeg glæder mig meget til at arbejde med natur-
vejledning” siger Agnete Thomsen, der overtager 
roret i året, hvor Naturvejlederordningen fylder 
20 år, hvor der er 315 naturvejledere, og hvor der 
ligger anbefalinger og udfordringer til den frem-
tidige indsats fra en handlingsplan, et uddannel-
sesudvalg og den nylig afholdte arbejdsgiverkon-
ference.    

Husk kursuskalenderen

Husk at få dine kurser med i kursuskalenderen. 
Det kan være kurser for kolleger, for lærere og 
pædagoger eller hvem nu målgruppen kan være. 
Send en mail til Mette på hendes NYE mailad-
resse: mek@life.ku.dk. Kursuskalenderen findes 
nemt via www.naturvejleder.net

 

En ny Jacob
Friluftsrådet har ansat en ny medarbejder: Lone 
Albrechtsen, til opgaver i forbindelse med natur-
vejledning, herunder funktionen som sundheds-
koordinator. Lone starter i sit nye job til marts. 
Velkommen!  

Arbejdsgiverkonferencens  
anbefalinger
Sundhed, nye målgrupper, nye samarbejder og 
partnerskaber er nogle af anbefalingerne til na-
turvejledningens fremtidige prioriteringer. Se ar-
tiklerne på side 43 og side 47, der fortæller hhv. 
om partnerskaber og om konferencen for ar-
bejdsgivere, der blev afholdt i november 2006.

NaturvejlederNet

Med over 100 indlæg i de åbne konferencer og 
omkring 150 indlæg i lukkede konferencer i ja-
nuar måned 2007, er der stadig aktivitet på Na-
turvejlederNet. I de lukkede konferencer er det 
især bestyrelsen, der har taget nettet til sig og i 
de åbne sker der mest på Miljø konferencen og i 
hovedkonferencen Hvor-Hvad-Hvornår NVN. 

En lille heftig diskussion om brugen af mink-
kranier i naturskolernes undervisning samt selv-
følgelig aktivitetsplanlægning både i forbindelse 
med Årskonferencen på Bornholm og i de stadig 
eksisterende netværk, giver også trafik på NVnet. 

Strukturreformen, andre arbejdspladser og 
nyt/andet udstyr har givet behov for at få genop-
frisket koderne – det har givet mange hyggelige 
nytårskontakter med kolleger rundt om i landet.  

– og ja, det er stadig muligt både at få hjælp til 
at bruge nettet og til at få sine koder (eller helt 
nye), hvis de skulle være forlagt. Det er bare en 
opringning på 56 56 62 34 eller en mail til pee-
nor@stevns.dk så finder vi ud af det. Naturvejle-
der Peer Nørgaard, Stevns Natur Center.
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I november måned 2006 afholdt  
Fællessekretariatet for Natur-
vejlederordningen en arbejdsgiver-
konference på Brandbjerg Højskole i 
Jelling. I alt deltog omkring 100 
arbejdsgivere og naturvejledere.  

Formålet med konferencen var at sætte fokus på 
arbejdsgiverens muligheder for at bruge natur-
vejledning strategisk og på tværs og at afklare de 
forskellige behov for udvikling af naturvejlednin-
gen. Endvidere var udveksling af erfaringer ar-
bejdsgiverne imellem et vigtigt element.

Konferencen var opbygget af en række work-
shops, oplæg og opsamlinger, der tilsammen af-
klarede behov og ønsker til udvikling af natur-
vejledningen i forhold til den koordinerede 
indsats i naturvejlederordningen.

Konferencen forløb over to dage. Første dag 
blev der afholdt 8 workshops, hvor hver deltager 
kunne nå at deltage i 4 – som de selv havde valgt. 
Denne form gav oplæg i diskussioner i forholds-
vis små grupper om de emner, som interesserede 
deltagerne mest. En rigtig god form, som giver 
en høj grad af aktivitet og udbytte.

På konferencens anden dag gav 3 oplægsholde-
re deres bud på vigtige temaer for naturvejled-
ningen, nemlig:

1. Partnerskaber og tværgående samarbejde.
2. Naturvejledning i strategisk perspektiv.
3.  Et lokalt aktiv og en stærk ressource i lokal-

området.

Konferencens 3 opsamlinger blev varieret, så de 
både blev spændende at deltage i og udbytterige 
for det kommende arbejde. Deltagerne arbejdede 
på forskellig vis i grupper med en enkelt opsam-
ling i plenum efter gruppearbejdet på 2. dagen. 
Nogle af de emner, der blev diskuteret var:
•	Hvad er de mest spændende aspekter af natur-

vejledningen lige nu?
•	Hvad er jeres behov for udvikling?
•	 Giv jeres bud på de mest spændende, relevan-

te, kreative .. udfordringer, som naturvejled-
ningen står over for i de kommende år. 

•	 Prioriter 1 - 2 områder/aktiviteter, som natur-
vejledningen skal beskæftige sig med 

•	 Hvilke ønsker har I for at kunne fremme disse 
aspekter?

•	 Ønsker til fremme af naturvejledningen
•	 Hvordan kan naturvejledningen bedst bruges 

strategisk og tværgående?

Efter workshops på konferencens første dag var 
der først ekskursioner og herefter supergod 
stemning og networking.     

Annegrete Munksgaard og Poul Hjulmann
Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen

Hvor går natur -
vejledningen hen?
Konference for arbejdsgiverne

De vigtigste anbefalinger fra konferencen er 
•	 at naturvejledningen skal fokusere på sund-

hed, og helst flere vinkler på sundhed.
•	 at flere målgrupper serviceres, herunder 

flygtninge / indvandrere samt overvægtige 
børn og unge, hvor naturvejlederne kan bi-
drage til kommunernes opgaver med inte-
gration hhv. sundhed. 

•	 at mange af de temaer, som naturvejlednin-
gen skal beskæftige sig med, går på tværs af 
de kommunale forvaltninger og på tværs af 
institutioner.

•	 at organisere sig på flere nye måder, bl.a. i 
partnerskaber, lokale netværksdannelser og 
tværfaglige og tværsektorielle strukturer.

Konferencens anbefalinger kommer naturligt 
til at indgå i Fællessekretariatets samlede tan-
kegods i det fortsatte arbejde med at udvikle 
Naturvejlederordningen.
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Lokalredaktører
Esben Buch (EB) 
Park & Natur i Aalborg Kommune 
Tlf: 9931 2292 
esb-teknik@alborg.dk

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

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

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

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

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

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

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

  

Morten D.D. Hansen

Jan Ribergaard

Arne Bondo-Andersen

Claus L. Olesen

Esben Buch & Søren Risborg

Helen Holm

Allan Gudio Nielsen
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 Nyt om navne og arbejdspladser

Jan Woollhead – naturvejleder i Region Sjælland!
Efter nedlæggelsen af Storstrøms Amt er jeg overgået til Region Sjælland. Regionen 
dækker geografisk de tre tidligere amter: Roskilde, Vestsjælland og Storstrøm. Her 
vil jeg skulle arbejde med Regional Udviklingsplanlægning, der også omhandler na-
tur, herunder rekreative forhold og turisme. Det vil ikke kun være et spørgsmål om 
at planlægge, men også om at arbejde for at realisere planerne igennem projekter og 
samarbejde lokalt og internationalt. 

Arbejdet med at udvikle vandreruten Sjællandsleden (www.sjaellandsleden.dk) vil 
fortsat være en del af mit arbejde. Projektet er overgået til regionen og vil fortsat 
skulle bygge på et stort kommunalt engagement samt samarbejde med turisterhverv 
(Østdansk Turisme), lokale naturvejleder o.a. Formidlings- og friluftsprojekter, f.
eks. omkring naturparker, vil også kunne tænkes. Derfor holder jeg fast i min bag-
grund som naturvejleder og tilknytning til naturvejlederordningen.

     Jan Woollhead

GeoCenter Møns Klint er godt på vej
Jesper Grube Kristiansen har nu ¾ år været i fuldt sving med GeoCenter Møns 
Klint, der skal åbne med masser af formidling og udstilling, her i maj. Og der er 
knald på siger Jesper. Her i januar flytter han og de øvrige medarbejdere ind i de nye 
kontorer og i januar ansættes en ny naturvejleder. Udstillingslokalerne er snart fær-
dige, og det samme er to skolestuer i det gamle hotel. Jesper er leder af skole- og na-
turvejledertjenesten, holder styr på hjemmesiden og de par håndfulde sæsonfor-
midlere, der skal ind i folden til at tage sig af sommerens mange ture. 

Naturcentrets nye hjemmeside er også på vej. Den hedder stadig www.moensklint.
dk og kommer med masser af information, billeder og interaktive kort, så brugere af 
centret kan være godt forberedte før de ankommer. Formidling og aktiviteter på 
Møns Klint Naturcenter, henvender sig primært til 3 klasse og opefter, med HF og 
gymnasiet og derudover private grupper. Det betyder at der ofte skal laves opsam-
lingsarbejde, når eleverne kommer hjem på skolen igen. Rapporter og beskrivelser-
ne kan derefter ligges ud på hjemmesiden, til information for andre elever, der skal 
besøge Møns Klint.

Skov- og Naturstyrelsen, som Geocentret samarbejder med, bygger i det kom-
mende år 4 sheltere tæt på geocentret, så skoleklasser kan tage en overnatning i 
nærheden. I løbet af sidste sommer har Jesper haft en håndfuld ture for skoleklasser 
og private grupper ”jeg kan jo ikke la vær`” siger han og glæder sig meget til at åbne 
centret og komme i gang med det, det egentligt handler om.  (HH)

Ny naturvejleder i det Sønderjyske 
Forstkandidat Keld Hauge Nielsen er ansat som naturvejleder på Historiecenter 
Dybbøl Banke for de kommende 2 år. Keld har i det sidste år været ansat på Histo-
riecentret som vikar for naturvejleder Mette Wessel Fyhn, der var på barselsorlov. 
Mette valgt at prioritere sin familie, og Keld fortsætter derfor sit arbejde på Dybbøl. 
Kelds hovedopgave på Dybbøl er at udvikle formidlingen af kulturmiljøet og sam-
menknytte formidlingen i Historiecentret og landskabet på Dybbøl. Keld bliver lige-
ledes aktiv i det kulturhistoriske temanetværk.

Tina Flensburg på banen igen
Efter fem år i seminarieverdenen er Tina Flensburg pr. 1. januar tilbage i naturvej-
ledningen, nu som ansat på Greve Produktionsskole, der henvender sig til førskole-
børn og indskolingen i Greve og omegn.      (AN)

En optimistisk 
Jesper Grube Kristiansen
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Fundet i skoven

Nyt fra netværkene

Klimaforandringer på Økolariet
I forbindelse med vinterferien slog Økolariet i Vejle dørene op for 2007-sæsonen. 
Årets store særudstilling har temaet Klimaforandringer – udstillingen præsenterer 
fup og fakta om klimadebatten og præsenterer den seneste viden på området. I ud-
stillingen sættes der primært fokus på klimaforandringernes forventede konsekven-
ser for Danmark i de kommende 100 år. 

I forbindelse med særudstilllingen, er der udviklet et undervisningsforløb for 6.-9. 
kl., hvor eleverne igennem et tretimers forløb skal arbejde med konkrete forsøg, der 
belyser problemstillinger, der er relevante i forbindelse med klimaforandringerne. 
Undervisningsforløbet styrker elevernes grundviden omkring de begreber, der er 
omdrejningspunktet i klima-debatten og ruster eleverne til at tage stilling og forhol-
de sig til den igangværende debat. 

Udstillingen og undervisningstilbuddet kører frem til og med november 2007. 
Kontaktpersoner i Økolariet er Hanne T. Rasmussen, der er koordinator på udstil-
lingen samt Anne Vibeke Kragelund, der står for undervisningsmaterialet. – mere 
på www.okolariet.dk    Finn Lillethorup

Nyt undervisningsmateriale fra Skoven i Skolen

Malene Bendix fra Skoven i Skolen og Udeskole.dk kan berette, at den nye bog 
”Børn og Træer” er klar til salg - nu som natur-teknik i naturen, med skov og træ 
som udgangspunkt for elever og lærere fra 1. - 6. klasse. Med ”Børn og Træer” plan-
ter eleverne et træ i første klasse og følger det frem til 6. klasse med ude-undervis-
ning i skoven 3 - 4 gange om året. Skov- og Naturstyrelsen udleverer et træ til hvert 
barn der planter - og står også klar til at hjælpe med arealer og selve plantningen. 
Alinea har udgivet og SiS har omarbejdet totalt og skrevet. Du kan læse mere her: 
http://www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=7&a=1598.     (AN)

Januar-anemone
11. januar fandt børn og pædagoger fra Naturinstitutionen Røde Hus i skoven ved 
Tystrup Sø en hvid anemone i blomst. Avis og fjernsyn strømmede til og naturvejle-
der blev interviewet – dog kun til avisen – som ”eksperten” der skulle sige noget un-
drende om sagen.       (HH)

Det sker i netværket på Syd- og vestsjælland

STAVA er blevet til Netværk Sjælland og Øerne og dækker stadig det område der 
før nytår dækkede amterne Storstrøms, Vestsjælland og til dels Roskilde. 

Nye ugler i netværket
Der er kommet nye ugler ud efter en lang sej kamp på hold 18. Det er Søren Dam, 
Henrik Danshøjgaard og Keld Jensen på Odsherred Statsskovdistrikt, Sara Gelskov 
ved Præstø Fjord, Susanne Friis Pedersen på Sct. Hans Hospital og Doreen Møller 
Holmquist på Kongskilde Friluftsgård. Tillykke med uglen.

 Nye udstillinger
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Temadag i netværket
2007 kommer til at byde på 6 spændende temadage og kurser i netværket. Der er 
selvfølgelig altid åbent for en ansøgning om deltagelse fra dig der kunne tænke dig 
at deltage i Netværk Sjælland og Øernes temadage. 

Dagene ligger spredt ud over året og temaerne er i år: Stress – hvad er det – hvad 
gør jeg, Besøge behandlingshave på Sct.Hans, GPS for nybegyndere, Båltænding på 
primitiv vis, Grøn turisme og vandrestier, Astronomiforeningens weekend på Stevns 
Naturskole, Skyer og DMI 

(HH)

 Aldrig set  før

Pippi Langstrømpe og Landart
Det er altid spændende at se hvad kollegaerne går og la-
ver til dagligt, og lokalnyts reporter har netop fået fing-
rene i hidtil hemmeligholdte dokumenter med titlen: 
”Årsrapport 2006” fra vores formand, Thomas Gyalokay. 
Her kunne jeg bl.a. læse om et nyt arrangement over to 
dage i Hedeland. Emnet var ”Pippi Langstrømpe på de 7 
have” som udgangspunkt for at sende børnene ud på 
missioner i naturen for at hjælpe Pippi med at redde 
hendes kidnappede far. Med Pippi som ledsager burde 
dette være en smal sag, men piraterne gav ikke op uden 
kamp som man kan se på fotoet. Stakkels børn!... Tho-
mas kunne også tilbyde diverse naturkunstprojekter i 
”Aktiv Sommer” programmet med titlen ”Natur og 
Kunst”. Prøv lige at se det her smukke flygtige ”landart” 
kunstværk.   (AN) 

Opstandelse på Kildegården
Formidlingen på Danmarks naturskoler spænder vidt og dækker mange fagområ-
der. Religion er ikke blandt de almindeligste, men prøv lige at se her hvad Lisbeth 
og Torben fra Kildegården i Herlev og Grøn guide i Gladsaxe, Jesper Larsen, har ka-
stet sig ud i: Forvandling – grav og puppe - om påskens fortælling og forvandling i 
naturen. Således lyder overskriften til et forløb som afvikles op til påske. Arrange-
mentet er blevet til i samarbejde med folkekirkens skoletjenestes projektmedarbej-
der, Anne-Sofie Aabenhus. Det går i korthed ud på, at elever fra 4.-6. klasse besøger 
naturskolen og fanger guldsmedelarver. Det tales om guldsmedens forvandling. 
Klasserne får nogle sommerfuglelarver (tidselsommerfuglelarver) med tilbage til 
skolen og deres fysiske forvandling følges. Umiddelbart inden påske besøger elever-
ne en lokal kirke og hører om opstandelsen og denne forvandling i symbolsk betyd-
ning! Jo, naturvejlederens arbejde spænder vidt! Hvis du synes det lyder interessant 
så er her et par nyttige mailadresser: Kildegården: kildegaarden@herlev.dk. Anne-
Sofie: fs.gladsaxe@herlev.dk. Sommerfuglelarver: sales@insectlore.co.uk. 

      (AN)

Sjællandsleden – ny formidlet vandrerute
Når de kan i Skåne kan vi også! Danskere i titusindvis går hvert år på Skåneleden, 
der er et vandrerutenet på over 1100 km. Siden 2004 har en række sjællandske kom-
muner, Østdansk Turisme, Vestsjællands- og Storstrøms Amter, staten, museer, na-
turvejledere, Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug m.fl. arbejdet for at etablere et tilsva-
rende vandrerutenet.
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Der er nu afmærket ca. 650 km vandrerute – halvt så meget som i Skåne. Ruten 
går fra Sjællands Odde til Møn og Stevns med flere større loops. Den er opdelt i eta-
per på hver 7-15 km (undtagelsesvist op til 20 km). Ved hver etapestart er der mu-
lighed for at overnatte i det fri – på primitiv lejrplads eller på campingplads.

Det hele er formidlet med 4 trykte vandrekort, hvor seværdigheder langs etaperne 
er omtalt. På kortene er en række nye signaturer af betydning for vandreren. Mere 
detaljere oplysninger findes på: www.sjaellandsleden.dk, hvor man også kan designe 
sit eget kort og se om muligheder for at spise, overnatte og købe ind undervejs.

Det er forhåbningen, at ruten eller rettere leden – vil kunne lokke mange nye van-
drere ud i det danske landskab. Derfor arbejdes der også med tyske og engelske 
oversættelser. Ruten indgår i Nordsøvandreruten, som fortsætter både i Jylland og i 
Skåne. Den er støttet af EU’s Interreg IIIB-program, Tips- og Lottomidlerne og 
Skov- og Naturstyrelsen.

I naturvejledernetværket for Sjælland og Øer holdes der fredag d. 23. marts en te-
madag om vandreruter, bl.a. med fokus på turisme, brug ved skoler, formidling på 
nettet og i skrift! Det foregår på Svenstrup Naturskole ved Næstved med vandring af 
del af Sjællandsleden. Flere oplysninger: Jan Woollhead, jw@regionsjaelland.

     Jan Woolhead

For få naturvejleder ombord på Vædderen
Her en hilsen til alle os landkrabber fra Jes Aagaard, vores udsendte Galathea 3 na-
turvejleder: Efter at have deltaget på togtben 10 fra Sydney til Solomonøerne, er jeg 
mættet af farvestærke og fantastiske oplevelser. Det har været interessant at følge det 
mix af forskere og journalister ombord, som er bestilt af politikerne til at highlighte 
naturvidenskab overfor unge. 

Som nogle måske har bemærket, så har der over julen været nogle skarpe udmel-
dinger fra Anders Lund Madsen og hans bror ”Hjernemadsen”, om de manglende 
videnskabelige eventyr og de tørre formidlingsbetingelser. Efter min opfattelse, har 
de lavet den banale fejltagelse, at sætte lighedstegn mellem journalister og formidle-
re. Journalisterne vil selv sætte deres dagsorden og er nødvendigvis ikke interesseret 
i at finde den vedkommende vinkel alt forskning kan tilbyde. Derfor er jeg ganske 
overbevist om at Galathea 3 ekspeditionen, kun ville have vundet ved at invitere 
mange flere naturvejledere ombord, som er professionelle formidlere. For særlig in-
teresserede kan jeg tilbyde en webdagbog på: www.zoologiskmuseum.dk      (AN) 

Naturcenter Fiskerhuset – nu også med kunst!
Siden januar 2006 har der i frokoststuen i Fiskerhuset på Feddet været udstillet en 
række akvareller og oliemalerier af naturen ved Præstø Fjord. Udstillingen er kom-
met i hus ved at kontakte en lokal kunstnergruppe og høre om de kunne tænke sig 
at udstille i lokalet. Det ville de meget gerne, og det kom der et rigtig godt samarbej-
de ud af. Naturvejleder, Sara Gelskov sørgede for at trykke en folder med billederne 
og kunstnernes kontaktinformationer, så interesserede kan henvende sig og bestille 
billeder. Men folderen viser også vej ud i landskabet, så man kan komme ud og op-
leve de steder i naturen hvor billederne er malet, eller inspirationen er hentet. I år 
arbejder vi videre med nye billeder og en kalender til fordel for vores naturvejleder-
projekt:).

Huset står åbent året rundt så vi har ladet de originale billeder reproducere. Først 
blev de printet på akvarelpapir så de ser smukke og ægte ud og bagefter banket ind i 
plast (lamineret) så de kan holde til at hænge i huset hele året.  

Rodekassen

Se flere fotos fra Galathea3 på 
bagsiden af bladet.
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Jakob Konnerup er pr.  
1. januar 2007 ansat på  
Lille Vildmosecentret som  
naturvejleder med tilskud  
fra Friluftsrådet. 

Jakob er uddannet cand. scient. i biologi 
fra Århus Universitet og har efterfølgen-
de været ansat som biolog i Natur- og 
Miljøkontoret ved Århus Amt. 

Jakob har tidligere været naturvejleder 
på Borris Landbrugs & Naturskole, hvor 
han havde ansvaret for opbygning og 
markedsføring af naturskolen. I novem-
ber 2005 færdiggjorde Jakob naturvejle-
deruddannelsen (hold 17), og han har 
senest arbejdet som lærervikar i folke-
skolen. 

 Jakob er 33 år og opvokset i Fjerrit-
slev. Han er gift med Dorthe, der er ud-
dannet pædagog og sammen har de to 
børn – Rasmus på 5 år og Katrine på 2½ 
år. 

I sin fritid er Jakob ivrig jæger og lyst-
fisker og bruger meget tid sammen med 
familiens jagthund. Han dyrker sport på 
motionsplan og løber gerne en tur i sko-
ven.  

 
Naturskolen i Lille Vildmose
Naturskolen har udgangspunkt ved Lille 
Vildmosecentret. Et møde med natur-
skolen kan dog lige så godt finde sted på 
Højmosen, i Plantagen, ved Toftesø og 
mange andre steder.

 Naturskolen har som mål at tilbyde 
aktiviteter, oplevelser og pædagogiske 
projekter til børneinstitutioner, skoler, 
firmaer, foreninger og andre interesse-
grupper. Naturskolen afholder regel-
mæssigt ekskursioner og arrangementer 
ude i naturen, som tilbud til alle borge-
re.

Indsatsområder
Jakob er kommet godt i gang med arbej-
det i Lille Vildmose, hvor han skal for-
midle vildmosens unikke natur- og kul-
turhistorie samt udvikle nye 
formidlingsaktiviteter. 

Jakobs første indsatsområder bliver 
følgende: 
•	Udvikling af formidlingsaktiviteter, 

der sætter fokus på natursyn. Besø-
gende skal ved selvsyn opleve forskel-
lige natur -, kultur- og rekreative in-
teresser, samt blive bevidste om 
menneskets funktion som både ska-
ber og bruger af naturen. 

•	Udvikle flere frilufts- og formidlings-
aktiviteter, så Lille Vildmose vil kom-
me til at fremstå som Nordjyllands 
rekreative vildmark. 

 
Skoler og lejrskoler
Et stort projekt bliver udvikling af for-
midlingsaktiviteter, primært til skole-
klasser, så der skabes en kontakt mellem 
folkeskolen og naturskolen. Målet er, at 
Lille Vildmose skal have besøg af mange 
lokale skoleklasser samt ”fremmede” 
skoleklasser på lejrskoleophold. Derfor 
er det også en prioritet at etablere over-
natningsfaciliteter til brug for bl.a. lejr-
skoler og firmaer, der vælger at afholde 
mødeaktivitet, kurser og firmaekskursi-
oner i Lille Vildmose. 

 
Borgerinddragelse og Nationalpark
Endelig skal Jakob medvirke til at øge 
borgerinddragelse og medejerskab af 
Lille Vildmose, samt sikre en demokra-
tisk proces i naturforvaltningen i for-
bindelse med en oprettelse af National-
park Lille Vildmose.  
 

 Naturvejleder Jakob Konnerup

 

Ny naturvejleder 
i Lille Vildmose
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KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE 

www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud
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GPS’er og 
naturformidling 
går hånd i hånd 
på ture !

A. Lommetermometer, plast 4 
B. ‘Hydro eX’: Ilttest m/ flaske 1
C. Pincet, plast 4
D. Skriveunderlag  A 4 1

E. Bestikæske med nedenstå- 4
 ende indhold: 
 Indslagslup  20 mm Ø 4
 Pincet, stump 4
 Pincet, spids 4
 Anatomisk saks 4
 Skalpelskaft med 5 blade 4

F. Kikkert  8 x 40 ‘Zenith’ 1
G. Kompas ‘Silva’ 1
H. pH-måler, jord- 1
I. Jordtermometer 1
J. Kniv med skede 1
K. Tommestok - 2 meter 1
L. Sticks: pH  0 - 14  á 100 1
M. Indsamlingsglas med lup 2
N. Sugeflaske med ekstra 
 mundstykker 4
O. Lommelygte, lille model 1
P. Max.min. termometer 1
Q. Ventimeter 1
R. Planteske, smal model 1
S. Ekskursionsbakke 1

Få samling på udstyret  - den prakti-
ske kuffert er nem at transportere og 
er pakket med det vigtigste udstyr.
I låget findes tre rum til opbevaring 
af mindre ting, som er nyttige at have 
med på turen.

Tlf.: 49 13 93 33  •  Fax: 49 13 83 85
www.scandidact.dk

Fremstillet af solidt, slagfast plast, 
måler: Længde: 56, bredde: 29 cm.
Højde: 28 cm. 
Pris inklusive indhold......kr. 2.995,00

30 1380  Ekskursionskuffert - med fast forvalgt indhold

Indhold:En god start
 
 på turen ...

Prisen er opgivet eksklusive moms.
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Fotos fra Galathea3
med venlig hilsen fra Jes Aagaard
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botanik
Ideer til små 
aktiviteter og historier 
med og om planter

Tekst:
Jens Frydendal,  
Naturskolen ved Hald

Tegninger:
Johannes Lund  
Rasmussen, 
Naturskolen ved Hald

Lysesiv 
Marven kan bru-
ges som væge i en 
lampe eller som 
vattamponer.
Kan bruges til at 
flette måtter m.m.

Orkideer

Dyndpadderokke
Kan trækkes fra hinanden som en fiske-
stang.

Engelsød
Rødderne kan koges og spises.

Ørnebregne
Skær den sorte del af roden skråt igen-
nem og se ”ørnen”. Pas på, man kan skære 
sine fingre på stænglens hvide kiselkan-
ter.

Dunhammer
Stænglen er hul for at den kan suge luft 
til rødderne i sumpen.

Tagrør
Fanden har bidt i alle bladene i arrigskab 
over at Vorherre lavede sådan en fin 
plante som menneskene kan bruge til tag.
Stænglerne kan bruges som pile, men pas 
på øjnene! 

Har støvet siddende på støvkøller, 
som sætter sig fast på de bestøvende 
insekter. Stikker man f.eks. en blyant ind 
i blomsten klæber støvkøllerne sig fast 
på den.

Vellugtende gulaks
Giver en fin duft af enghø, når den tørres.

Græs i det hele taget
Man kan på mange græsser trække 
stænglerne fra hinanden og spise de saf-
tige og søde spidser med nyt plantevæv.
Græsstrå kan bruges til at gale som en 
hane.
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Topstar
Fortæller om, hvor gammel planten er. 
Den vokser ca. 1 cm om året.

Hønsetarm
Når man trækker i stænglen, dukker 
”tarmen” frem.

Brændenælde
De spæde skud er gode at bruge i suppe 
og grøftekantsfrikadeller. Brug handsker 
eller en plastpose, når I plukker! Sidst på 
sommeren kan de stive stængler lægges 
i blød, og efter et par dage kan man banke 
på dem, så man får de seje plantesener 
ud. De kan bruges til at væve tøj af.

Dueurt
En af de mange planter med dyrenavne. 
Lav en leg, hvor det drejer sig om at hu-
ske flest planter med dyrenavne.

Sødskærm
Smager og lugter af anis ”Kongen af Dan-
marks Brystsukker”.

Blæresmælde
Når man med fingrene lukker for toppen 
af ”blæren” og slår den ned mod håndfla-
den giver den et smæld. I min barndom 
kaldte vi den for ”Knallert”.

Milturt
Bladende ligner en milt, så man mente 
det var Vorherres vink til menneskene om, 
at planten var god mod miltsygdomme.

Åkande
Stænglen er hul og kan bruges som 
luftrør.

Anemone
Frøene har en lille olieholdig knop, som 
myrerne elsker.

Tiggerranunkel
Giver udslæt på huden, hvilket tiggerne 
brugte i gamle dage.

Vorterod
Har små ”kartofler” på rødderne.

Løgkarse
Har en fin løgsmag.
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Sankt Hans urt
Unge forelskede satte to stængler af 
urten op ved loftbjælken. Hvis de voksede 
mod hinanden ville de få hinanden. Vokse-
de de fra hinanden ville det gå omvendt.
Hvis man sætter en stængel ned i fugtig 
jord, vil den ofte slå rod.

Mjødurt
God at tørre og bruge som te, hvis man 
er forkølet.

Feber-Nellikerod
Blev i gamle dage brugt som middel mod 
feber.

Skovjordbær
Kan man trække på et strå, så er de lette 
at tage med sig på turen.

Brøndkarse
Fin smag af karse.

Springbalsamin
Eksploderer når man rører den modne 
frugtkapsel i august.

Katost
De modne frø ligner små oste.

Skovsyre
Smager som syrlige bolsjer. Spis dog ikke 
for mange. Det kan give mavepine.

Stinkende storkenæb
Stinker ganske rigtigt fælt.

Hejrenæb
Har flere blomster i standen ligesom hej-
rer har deres reder i kolonier. Storkenæb 
sidder to og to ligesom et par storke i en 
rede.

Døvnælde
Rejser sig i løbet af 
nogle timer til en flot 
dekoration, hvis stæng-
lerne lægges som radier 
ud fra midten af en dyb 
tallerken med vand og 
sten til at holde dem 
fast.
Man kan suge honning 
bagud af blomsten, hvis 
altså ikke bierne har væ-
ret der først.

Tormentil
Blodrod. Roden er god til snaps. Snapsen 
bliver farvet rød.

Kløver
Det gælds ikke at lede efter firkløver. Kun 
hvis de findes tilfældigt bringer de lykke.
Man kan suge honning af kløverblom-
sterne.

Prikbladet perikon
Man kan presse rødt ”blod” ud af den gule 
blomst. Fanden har bidt små prikker i 
bladene. Er god i snaps.

Soldug
Spiser insekter. Prøv at fodre den med en 
død flue!

Glat Vejbred
Bladet er fuld af fine tråde. Kan bruges i 
mad.

Lancet Vejbred
Den nedre del af stænglen bukkes sam-
men om den øvre. Når man trækker i 
stænglen kan man skyde knopperne efter 
hinanden.
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Dufter – de andre violer 
ikke.

Kvan
Skær et stykke af stæng-
len, hvor der er et lukket 
led i den ene ende. Med 
en skarp kniv skæres en 
rille på langs af stykket. 
Når man puster i den åbne 
ende, har man en fløjte.
Tag ikke fejl af gifttyde og 
skarntyde!

Skovstjerne
Frøet er en lille lyseblå fod-
bold med syninger og det 
hele. Sponsoreret af FIFA!

Gederams
Nye skud kan spises rå eller blancheres 
som skovasparges. Bladene tørres til te. 
Russisk te er stort set kun gederams. 
De lange stængler er gode til at bygge 
hytter af.

Stedmoderblomst
Stedmoderen sidder selv på den største 
stol, hendes egne døtre har hver sin stol, 
mens steddøtrene må stå bagved.

Rødknæ og Alm.syre
Smager surt. Man kan bruge dem i 
grønne retter.

Hvidmelet gåsefod eller ”Melde”
Kan bruges i stuvninger.

Fuglegræs
Er rigtig godt i stedet for spinat.

Gederams
Nye skud kan spises rå eller blancheres 
som skovasparges. Bladene tørres til te. 
Russisk te er stort set kun gederams. 
De lange stængler er gode til at bygge 
hytter af.

Skvalderkål
Smager af persille eller gulerod. God mod 
podagra! Fin madurt.

Vandmynte og agermynte
Bladene har en fin mynteduft.

Torskemund
Man kan snyde bierne og suge honning fra 
sporen.

Mælkebøtte
Man kan lave en fløjte af stænglen, ved at 
tage 3 cm og klemme den flad i den ende, 
man tager ind i munden. 
Knæk stænglen og ret den ud igen med 
et tørt græsstrå. Bed en anden om at 
ånde på den, samtidig med at du trækker 
græsstrået så meget ud at blomsten 
falder sammen.
Hvem finder den længste stængel? Os, 
der snyder og sætter flere sammen, har 
gode chancer!
God at flette kranse af.
Blade og stængel kan spises rå og i for-
skellige retter.
Pust frøene af og se, hvor mange kære-
ster du har. Der må kun puste én gang!
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