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

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

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

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.
Årskonferencen 2009
afholdes 15.-17. april
i Rudkøbing Skudehavn
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

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

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.
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v/ Dorrit Hansen, Bøgevang 27, 2830 Virum
Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk
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Vi taler gang på gang om, hvad det nu
er, naturvejledning egentlig handler
om?
Igennem de efterhånden mange år,
naturvejledning har været et defineret
begreb herhjemme, er der med jævne
mellemrum blevet justeret på ”paragraf
ferne”, der beskriver, hvad det nu er, na
turvejledning handler om.
Et af de elementer, der vist hele tiden
har figureret på listen over det en natur
vejleder skal have med i sin ”aftenbøn”,
er formidling af, hvordan vi forvalter
vores naturområder på den bedst muli
ge måde. Og her må vi sige, at natur
pleje og naturgenopretning dukker op
som nogle af de begreber, der er oplagte
kerneområder for naturvejledernes for
midling.
Der står også noget i vores paragraffer
om sammenspillet mellem menneske og
natur og noget om kulturlandskabet faktisk så kredser vi omkring begreber,
der alle hænger sammen med naturpleje
og naturgenopretning.
Hvis vi som formidlere skal fortælle
om naturforvaltning i Danmark, så er
naturpleje og -genopretning kerneom
råder i den formidling, og det er derfor
vi i dette nummer af NATURvejleder
har valgt af præsentere nogle eksempler
på formidling med fokus netop på na
turpleje og -genopretning.
Vi har valgt nogle eksempler, der
afspejler de mange forskellige tilgange
man kan tage til emnet - lige fra natur
overvågning og observation, som er for

stadiet og forarbejdet til naturplejen el
ler for en naturgenopretningsindsats og
så til kontrete projekter, hvor naturvejle
derne har gennemført konkrete natur
plejeindsatser sammen med skoler eller
andre deltagergrupper.
Et af omdrejnngspunkterne i formid
lingen af disse her emner, er at skabe en
forståelse af/for, at naturen er dynamisk,
og at vi som mennesker påvirker og
præger den natur, der omgiver os. Og at
det er ”naturligt” at gøre noget ved natu
ren - at pleje den eller at ”drive” den.
Hvad enten vi vil det eller ej, så lever
vi stadig med en udbredt opfattelse af, at
natur vist først er rigtig natur, hvis det
får lov til at passe sig selv - og det er den
myte, som vi skal forholde os til i vores
formidling, når vi fortæller om natur
pleje.
Mange naturtyper som enge og over
drev er direkte truede på grund af
manglende naturpleje - eller landbrugs
drift - hvad man nu vil kalde det? Det er
et faktum vi må forholde os til i det
Danske landskab i dag - en følge af æn
dringer i bl.a. landbrugsstrukturen og
-produktionen. Der er i dag et stigende
pres på stat og kommuner for at de selv
må deltage aktivt i naturplejen og drif
ten af de naturnære arealer, hvis vi skal
kunne bevare/opretholde disse pleje
krævende naturtyper.
Der er nok at formidle om - det er ak
tuelt, og det handler om overlevelse det er ”godt” stof, og det er bare at tage
fat...
Vi håber, at dette blad kan inspirere til
at tage emnerne med på dagsordenen.

Tema: Naturpleje og Naturgenopretning

De’t jo det,
det hele handler om...

Allan Gudio Nielsen
og
Finn Lillethorup
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Vilde heste på Sydlangeland
Naturpleje og naturvejledning

Driften af naturarealer giver
spændende muligheder set
med naturvejlederøjne, både
over for landmændene og
overfor de mennesker, der
deltager i vores naturvejlederarrangementer.
I denne artikel vil jeg tage udgangs
punkt i Miljøministeriets arealer på
Sydlangeland. De rummer en uendelig
bunke emner, der er guf for en naturvej
leder og der er store naturværdier, som
det bare kribler i fingrene efter at få lov
at sikre og udvide.
Af Jesper Vagn Christensen,
naturvejleder og biolog
ved Skov-og Naturstyrelsen, Fyn.

6

Jesper Vagn Christensen har siden 1990 arbejdet
som naturvejleder på Skov- og Naturstyrelsen,
Fyn.
Siden 1997 har Jesper desuden haft kontakten
med forpagterne og siden 2005 har han haft ansvaret for driften af de lysåbne arealer som Miljøministeriet ejer i det gamle Fyns Amt.
De ca. 2000 ha fordeler sig på omkring 200
arealer, der igen forpagtes af omkring 125
landmænd.

Her er klinter og nor, her er stævnings
skove, fortidsminder, stengærder, vand
huller, her er landbrug og fiskersam
fund, her er et fort fra den kolde krig og
meget mere.
Her vokser sjældne planter og her er
udsat en reservebestand af klokkefrøer
– og her er en rig natur i øvrigt. Endelig
er det i dette område at Skov- og Natur
styrelsen, Fyn har sine Exmoor ponyer
– de vilde heste.

Hvorfor vilde heste?

Hard core naturpuritanere har måske
undret sig over, hvorfor vi har de vilde
heste, men der er en mening med gal
skaben: Det blev stadigt sværere at finde
kvægholdere, der ville forpagte de man
ge naturarealer med henblik på afgræs
ning. Derfor var vi i tænkeboks: Hvor
dan skulle vi sikre den nødvendige
afgræsning i fremtiden?
På samme tid fik vi en henvendelse fra
det tværkommunale samarbejde Natu
risme I/S (Det er dem med Øhavsstien:
220 km vandresti rundt om hele Det
Sydfynske Øhav, Havkajakruter og me
NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 2 • 2008

på, at det er dyr, hvis ophav har gået
vildt siden 1960’erne, og på, at vi ikke
blander os i hvordan hestene organise
rer sig. Det er meget underholdende at
studere dem og se hvordan kommuni
kationen foregår.
De mennesker, der ikke kan finde de
vilde heste, opfordrer vi til at drage til
Klise Nor, hvor man altid kan få øje på
den lille flok.
Når mennesker frivilligt bevæger sig
til det – for de fleste – fjerne Sydlange
land for at se på Exmoor ponyer, er man
i en gunstig situation som naturvejleder.
Kunderne er allerede interesserede i va
ren, så deres motivation for at lære no
get er i top. Med udgangspunkt i de vil
de heste er det en smal sag at lave
spændende formidling.

Hvad kan hestene fortælle?

Fotos: Allan Gudio Nielsen

get mere). Naturturisme I/S spurgte, om
vi havde mulighed for at skabe en natu
rattraktion på Sydlangeland. Det endte
med at blive til vildhesteprojektet. I øje
blikket græsser ca. 35 Exmoor ponyer i
en hegning på ca. 120 ha. i området
mellem Dovns Klint og Søgård. Des
uden går der en halv snes Exmoor po
nyer ved Klise Nor – nord for Bagen
kop. Exmoor ponyerne går på arealerne
hele året og vi samler op på erfaringerne
med helårsgræsningen.

En kollega i det jyske ymtede for mange
år siden, at mad, sex og sjældenheder al
tid vækker folks interesse. Det er også
min erfaring: Man kan tydeligt se, hvad
hestene spiser og man kan nemt se, at
hestenes græsning holder landskabet
åbent. Det giver anledning til at tale om,
hvad der sker, hvis græsningen ikke fin
der sted og hvilke konsekvenser det har
for græsser og urter. Deltagerne i arran
gementet kan bare se på nogle af de mo
ser i området, hvor græsningen er opgi
vet for få år siden. Der vokser kun
tagrør og pilekrat.
I maj-juni kan vi se blandt andet orki
deer og Hvas Avneknippe i Gulstav
Mose (Som ejes af Fugleværnsfonden,

De vilde heste er et hit

Folk kommer langvejs fra, for at se dem
– vi udleverer omkring 50.000 foldere
om året – i denne øde egn! Vi mener
desuden, at kunne konstatere, at der
kommer mange andre mennesker, end
de folk vi sædvanligvis kan lokke ud i
naturen.
De enkelte kritiske røster vi hører,
kommer fra mennesker, der ikke synes
hestene er vilde nok, eller fra folk, der
ikke kan finde dem. Det er heller ikke så
tit at Exmoor ponyerne galoperer om
kring, stejler og vrinsker – det vilde går
NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 2 • 2008

7

men som er hegnet med i hestehegnet).
Dem synes de fleste deltagere, at vi bør
passe på.
Hingsten har ingen hæmninger i for
hold til at vise, at han er en hingst. Han
snuser til hopperne og ofte kan det på
afstand ses, at han finder duften fristen
de. Det giver anledning til muntre kom
mentarer og vi kan fortælle, at vi har
store forventninger til hans indsats, for
vi skal op på et halvt hundrede Exmoor
ponyer, før de kan græsse arealerne til
strækkeligt.
Ellers går vi lidt op nord for Gulstav
Mose. Her er der gravet vandhuller og
her er udsat en sjældenhed: En ægte
”Bilag II art”: klokkefrø. Denne charme
rende padde kan opleves i maj-juni.

Dens karakteristiske kvækken er en an
derledes lyd for de besøgende, og kan de
få lejlighed til at se bugen på én af klok
kefrøerne, så forstår de med det samme
kræets engelske navn: Fire Bellied Toad.
Klokkefrøerne er afhængige af afgræs
ning af de arealer, der omgiver deres
vandhuller, så hestenes arbejde er også
vigtig for dem.

Lokalbefolkningen er positiv

En af de største glæder vi har haft med
de vilde heste er, at lokalbefolkningen
har taget dem til sig. ”Skovvæsenet” har
ikke altid været lige vellidt i Bagenkop
og omegn, men vi har fået en del positi
ve tilkendegivelser i forhold til heste
projektet.

Nye formidlingsinitiativer på vej...

På Langelands sydligste gård er Natur
center Dovnsgården under opbygning.
Foreløbig har vi erstattet et par forfaldne
stalde med en træbygning i den stedlige
arkitektur. Her er klassiske plancher om
Sydlangeland og de vilde heste. Vi er i
færd med at etablere en naturlejrskole
på stedet og vi har masser af ideer til
spændende formidling. John Theilgaard
er ansat som skovløber i området og en
af hans opgaver bliver naturvejledning.
John går i gang med naturvejlederud
dannelsen i år.
o
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OBSnatur
– naturovervågning
for folket!
OBSnatur er et naturover
vågningsprojekt for hele den
danske befolkning udviklet af
Friluftsrådet og forlaget
ConDidact i samarbejde med
Danmarks Naturfrednings
forening, Dansk Ornitologisk
Forening og WWF Verdens
naturfonden.
Projektets hovedformål er at
inspirere til gode natur
oplevelser – inspirere til at
opholde sig mere i naturen og
få en større viden om, hvad
der kryber og kravler derude.
Omdrejningspunktet for projektet er
websitet obsnatur.dk, hvor der afvikles
en række tidsbegrænsede naturjagter ef
ter udvalgte dyr og planter. Gennem na
turjagterne kan man som enkeltperson,
familie, skoleklasse eller gruppe direkte
bidrage til vores fælles viden om den
danske natur.
Filosofien er, at alle der har lyst skal
kunne deltage – uanset tekniske og bio
logiske kvalifikationer. Målgruppen er
altså både naturfreaks og nyttehavenus
sere, skoleelever, seniorer og mange fle
re!

På slimspor gennem have og krat!

OBSnatur blev skudt i gang i efteråret
2006. Efter startskuddet gik det over
stok og sten – eller måske rettere på
NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 2 • 2008

slimspor gennem have og krat! Den før
ste kampagne, som OBSnatur lanceren
de var nemlig Den store Sneglejagt.
Sneglejagten blev lavet i samarbejde
med Naturhistorisk Museum. Sneglene
var på mange måder en super-god dyre
gruppe til OBSnatur. Deres allesteds
nærværelse gjorde at alle kunne deltage,
hvad enten man havde lyst til at gå på
opdagelse i skoven, parken, haven eller
skolegården. Og de mange haveejere,
som hver sommer slås med de slimede
brune snegle fik sat deres have på det
nationale sneglekort og fik mulighed for
at fortælle andre om forholdene i deres
have. Og så er der jo en masse spæn
dende historier at fortælle om sneglene
– det landlevende bløddyr, som bruger
meget krudt på at undgå tørkedøden.
Sidst men ikke mindst var der rig mu
lighed for at få opdateret vores viden
om sneglenes udbredelse, da det for fle
re af arterne var mange år siden at de
sidst var blevet kortlagt – hvis nogensin
de.
I løbet af den måned, som sneglejag
ten varede kom der indberetninger fra
mere end 2000 lokaliteter. Undersøgel
sen bekræftede, at både sort skovsnegl
og iberisk skovsnegl er udbredt over
næsten hele landet. Den røde skovsnegl
viste sig at være blevet spredt meget si
den sidste kortlægning for ca. 30 år si

Under Den store Sneglejagt blev
vinbjergsneglen fundet i det
meste af Danmark, dog ikke i det
vestlige Jylland. Billedet er taget
af sneglejæger Povl Olsen.

Af Jesper Bønløkke
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den. Også vinbjergsneglen er blevet me
get mere almindelig – især i Vestjylland.
Og der blev gjort spændende nyopda
gelser af den sydeuropæiske snegl plet
tet voldsnegl på steder, hvor den aldrig
er set før.

Nye paddefund
Sneglejægerne fra Skårup skole
var med til at kortlægge de danske snegle.

Kvæk! Den danske paddebestand
blev kortlagt af børn og voksne
fra hele landet i foråret 2007.
(Foto: Overpaddejæger Kirsten
Thomsen).

I foråret 2007 var der fokus på de dan
ske padder. I Den store Paddejagt sendte
obsnatur børn og voksne ud med net og
kamera – og indbragte spændende ny
opdagelser om frøer, tudser og salaman
dre.
Gennem paddejagten, som blev arran
geret i samarbejde med Nordisk Herpe
tologisk Forening og Biologforbundet,
fik vi opdateret vores viden om de 14
danske paddearter. Vi fik identificeret
en lang række vandhuller, som vi skal
værne om, da de er levesteder for truede
arter. Og da indberetningerne kan ses af
alle på hjemmesiden www.obsnatur.dk,
kan både borgere, myndigheder og be
slutningstagere zoome ind på et områ
de, og se hvilke arter, der findes der.
Udover at mange paddelokaliteter er
blevet synliggjort for alle, er der også
kommet spændende nyopdagelser. Man
har fundet padder på lokaliteter, som
selv eksperterne ikke kendte til. Mange
havedamme har vist sig at indeholde
mange frøer og salamandre. Til slut i
Den store Paddejagt blev der indberettet
klokkefrø fra Nordfyn – her er den ikke
set tidligere.

Kampen mellem ”de nye” og de ”gamle”

Amerikansk knivmusling, som
kan kendes på kappebugtens facon, har været i de danske farvande i 25 år. Den har nu spredt
sig fra Vadehavet til Limfjorden
og Kattegat. Den findes også i Lillebælt og Storebælt. (foto Jesper
Bønløkke).
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I efteråret 2007 var OBSnatur og Vade
hav.dk arrangør af Den store Muslinge
jagt. Her var der sat fokus på 10 forskel
lige muslingearter – både nogle relativt
nye i de danske farvande som stille
havsøsters, amerikansk knivmusling og
amerikansk boremusling, og nogle af de
gamle travere som blåmusling, alminde
lig boremusling og afstumpet sandmus
ling. Kampen mellem ”de nye” og ”de
gamle” var sat. I løbet af muslingejagten
kom der indberetninger fra de fleste
danske kyststrækninger og der kunne
tegnes udbredelseskort for alle de efter
søgte arter. Og der blev gjort flere spæn
dende fund – blandt andet af stille
havsøsters i Flensborg Fjord og Horsens
Fjord.

Den store Vinterfugletælling

Hvor muslingerne måske ikke har den
helt store folkelige appel forholder det
sig anderledes med fuglene! Det har vi
set i de to vintre, hvor Den store Vinter
fugletælling har stavnsbundet mange
danskere til vindueskarmen. Én musvit,
fire blåmejser, én rødhals, seks skov
spurve og fire ringduer……sådan har
det lydt i mange hjem i løbet af de 4
uger, hvor mere end 4000 aktive fugle
tællere har holdt mandtal over vinterha
vens fugle. I løbet af fugletællingerne er
der dagligt kommet omkring 1500
stemningsrapporter fra haver, altaner og
skolegårde, som har beskrevet fugle
sammensætningen i den danske vinter.
Den store Vinterfugletælling er arran
geret i samarbejde med Dansk Ornito
logisk Forening (DOF) og er en videre
førelse af de vinterhave-tællinger, som
DOF arrangerede i 1990’erne. På obsna
tur.dk benytter vi alle de fordele Inter
nettet byder på i forbindelse med sådan
ne tællinger og registreringer. En af de
meget åbenlyse fordele er, at de ind
sendte observationer er synlige for alle
andre så snart der er trykket på ”gem og

Missionen for OBSnatur er at engagere folk, som
normalt ikke deltager i naturovervågningen. Og
missionen ser ud til at være lykkedes. Her er nogle af deltagernes tilbagemeldinger efter en veloverstået vinterfugletælling:
”Jeg glæder mig også allerede til næste år, hvor vi
igen skal ha’ listen liggende i vindueskarmen. Der
går nok lidt tid før man vænner sig af med at stå
og tælle.”
”Det er lidt trist at tællingen stopper nu, for nu er
min mand også lige blevet grebet af stemningen,
det er ellers ikke noget der interessere ham en disse. I går havde han selv skrevet en Rødhals på listen, for ”den sad lige der ude i busken sammen
med Munken” :-)”
” Jeg vil gerne sige tak for dette projekt. Det har
været en spændende periode. Jeg har i flere år registreret de fuglearter, som jeg har set i haven om
vinteren, men aldrig har det været så intenst som
under Vinterfugletællingen, hvor interessen for
fugle også er blevet vakt hos børnene. Vi glæder os
til næste omgang.”
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Den store Mariehønejagt

Den store Vinterfugletælling har blandt andet vist at sumpmejsen har bremset sin tilbagegang. Sumpmejsen blev placeret som nummer 14 på listen over de mest sete fugle i haven i vinteren 2008. (Foto. Fugletæller Helle Pedersen)

afslut”. På den måde kan man hele tiden
se, hvad der bliver set rundt omkring i
landet, følge med i, hvilke fugle der fx
ligger i top-10, se om der bor en fugle
interesseret længere nede af villavejen
osv. Resultaterne genererer med andre
ord sig selv, og man skal ikke vente på,
at håndskrevne skemaer først skal tastes
ind.

Sæt kryds ved
Den store Vinterfugletælling
i januar-februar 2009!
Find Foråret

Hvornår springer bøgen, egen og asken
ud – og hvornår mon det sker i de for
skellige dele af landet? Og hvad med
landsvalerne - hvornår ankommer de
fra deres vinterkvarter i Afrika? Hvor
når blomstrer anemone, følfod og hyld?
Og hvornår høres den første gøg og nat
tergal? Alle disse spørgsmål har vi i for
året bedt brugerne af obsnatur.dk om at
svare på. Således har man i forårsmåne
derne på obsnatur.dk kunne følge for
årets fremmarch landet over time for
time. Find Foråret er arrangeret af OBS
natur og Natur & Ungdom. På listen er
dyre- og plantearter, som børn og voks
ne kender, eller let kan lære at kende.

Sæt kryds ved Find foråret
i marts-maj 2009!
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I det kommende efterår sætter OBSna
tur fokus på de danske mariehøns. I
Danmark findes 51 forskellige arter, og
det bliver spændende at se, hvor hvilke
arter, der bliver observeret når skoleele
ver, haveejere og mange andre kigger
nærmere på de mariehøns, som de mø
der på deres vej.
Det bliver også spændende at se, om
der bliver gjort nye fund af den asiatiske
harlekinmariehøne. I Danmark blev
harlekinmariehønen første gang set på
friland i 2006 og siden er den observeret
flere steder. Arten har været i Storbri
tannien siden 2004 og den har snart in
vaderet hele England, Skotland og
Wales.
Man frygter, at harlekinmariehønen
kan være en trussel mod andre danske
mariehøns og sjældne insekter. Efter
søgningen efter harlekinmariehønen la
ves i samarbejde med Skadedyrlabora
toriet på Århus Universitet, som holder
et vågent øje med denne art, og derfor
er meget interesseret i en stor folkelig
registrering.
Gennem Den store Mariehønejagt får
vi på OBSnaturs interaktive kort et bil
lede af de forskellige arters udbredelse
og hyppighed i Danmark – både de op
rindelige arter og den nye.

Sæt kryds ved
Den store Mariehønejagt
fra 18. august til 28. september
2008!
Kom gerne med forslag

Der er heldigvis mange naturvejledere,
som har haft lyst til at deltage i OBSna
turs naturjagter. Og der er plads til
mange flere!
På OBSnatur kan man hver gang se
forslag til aktiviteter, som passer til den
igangværende naturjagt. Hvis nogle af
jer har forslag eller ideer eller eventuelt
har lyst til at bidrage med materiale,
som vi kan viderebringe på websitet vil
jeg meget gerne høre fra jer på jeb@
condidact.dk.
Vi håber, at mange af jer har lyst til at
deltage i Den store Mariehønejagt 2008,
Den store Vinterfugletælling og Find
Foråret i 2009.
o
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Høslæt og
formidling
At arrangere praktiske
aktiviteter er som bekendt
en god måde at formidle
sine budskaber på.
Og jeg er vel på ret sikker
grund, hvis jeg påstår, at
naturvejlederne må være
blandt de, som bruger den
største andel af deres
formidlingstid på aktiviteter.

Af Henrik Jørgensen
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Derfor kan det undre lidt, at traditionelt
høslæt med le, høriver og høstakke til
syneladende endnu ikke er blevet opta
get på den ellers meget lange liste over
praktiske formidlingsaktiviteter, som
naturvejlederne tilbyder.
Jeg tror egentlig ikke, at der er grund
til at bruge en masse krudt på at overbe
vise netop naturvejledere om, at høslæt
er en fantastisk formidlingsaktivitet,
som bare kan det hele. Men kodeordene
er noget med hyggeligt arbejdsfælles
skab mellem unge og gamle af begge

Peter Vido fra Canada er verdens førende leguru. Han
har bl.a. udviklet en metode til at lynfremstille et ledrag
af materialer fra skovbunden med få, simple håndredskaber. Her er det tilsyneladende gået ekstra hurtigt!

køn, bevaring af traditionelle håndværk
og metoder og bevaring af en næsten
forsvunden naturtype, som tilmed er
den potentielt mest artsrige i vort land.
Føler du alligevel et vist behov for at
blive yderligere overbevist, så gå ind på
dette link http://www.skovognatur.dk/
Udgivelser/2005/hoeenge.htm hvor du
kan downloade et smukt temahæfte af
botanisk forenings tidsskrift URT om
høenege.
Derimod tror jeg, at mange af jer har
overvejet aktiviteten, men er veget tilba
ge på grund af de praktiske vanskelighe
der. F.eks. var det jo nok ikke helt tosset
selv at kunne slå med le, at vide noget
om justering og skærpning af leer og
pædagogiske metoder til indøvelse af de
nødvendige praktiske færdigheder.
Rundt omkring i landet findes nu flere
lelaug, som med glæde deler ud af deres
erfaringer, bl.a. i Gribskov. I juli afholdt
lauget et gratis lekursus med deltagelse
af førende danske og internationale le
svingere i Gribskov. Se omstående.
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Lefestival i Gribskov
En skarp og korrekt indstillet le kan gøre arbejdet
til en lige så fornøjelig dans på engen som en
dårlig le kan gøre det til en sur march på stedet.
Her kommer et tilbud om at genopdage landbrugsredskabernes dronning.
Leen oplever i disse år lidt af en renæssance i den
vestlige verden. Flere og flere får øjnene op for, at
den i mange situationer er et reelt alternativ til
de mindre miljø- og naturvenlige kratryddere,
græstrimmere og hvad vi ellers har. Herhjemme
er leen ikke mindst ved at få betydning i den frivillige naturpleje, hvor nu omkring 15 såkaldte
høslætlaug hver plejer et stykke natur.
I Gribskov i Nordsjælland opstod Strøgårdsvang
Høslætlaug som landets første, og i 2008 vil de
ca. 40 kvinder, mænd og børn slå den smukke
skoveng Nydam for 10. år i træk. Lauget fra Gribskov har været fødselshjælper for de fleste øvrige
laug ved at holde gratis foredrag og lekurser.
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Lauget ønskede i anledning af jubilæet at yde en
ekstra indsats for at fremme kendskabet til leens
rette brug og stimulere den gryende interesse for
frivillig naturpleje.
Dette skete i form af en lefestival - den første af
sin art i Norden, men som har forgængere i bl.a.
England, Canada, Schweiz, Østrig og Slovakiet.
Lefestivalen blev afholdt i dagene 2. til 6. juli
2008 på en stor, naturskøn eng i Gribskov. Blandt
aktiviteterne var ”kom som du er og prøv” under
kyndig instruktion, organiserede lekurser, konkurrencer, opvisning, udstillinger oma. På lefestivalen deltog verdens førende guru i emnet, Peter
Vido fra Canada. Ham kan du læse meget mere
om på www.scytheconnection.com
Festivalen blev arrangeret som et grønt partnerskab mellem Strøgårdsvang Høslætlaug, Skovog Naturstyrelsen Nordsjælland, Hillerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådet.

Fotos: Allan Gudio Nielsen.
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Kogræsserlaug
og naturvejledning
Fotos: Leif H. Sørensen.

At vores lysåbne naturtyper,
som enge, strandenge,
overdrev, kær og moser, har
det skidt, er efterhånden
dokumenteret i adskillige
artikler og rapporter.
Alle disse arealer er gennem
naturbeskyttelsesloven sikret
mod ændringer, og alt skulle
således være såre godt. Dog
viser virkeligheden ofte et andet billede.
Af Leif H. Sørensen,
naturvejleder ved Trente Mølle –
Natur,- Miljø og Lokal Agenda 21
Center.
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Mange af især de mindre, arealer vil
springe i krat og skov, og mange af vores
sjældneste og meste værdifulde natur
områder vil forsvinde. Da det samtidig
ofte er her, vi finder en stor mangfoldig
hed af planter, insekter, fugle, svampe
etc., er det nødvendigt, at der gøres no
get, hvis vi skal værne om den biologi
ske mangfoldighed.

Sej start for FNoK

For 7 år siden bad den daværende Faa
borg Kommune Trente Mølle starte et
kogræsserlaug på et ca. 8 ha. stort areal,
der lå i forbindelse med det netop na
turgenoprettede ”Sundet”, et grønt om
råde tæt beliggende op til Faaborg By.
Det var en sej start. Der blev brugt rigtig
meget tid på presse, skrevet artikler,
vendt plader i lokalradioen, lavet plaka
ter etc., op til det første offentlige møde.
Her kom der en god håndfuld! Til alt
held var det folk, der troede på ideen, og
alle gik hjem og mente at de godt kunne
skaffe en eller 2 medlemmer mere, der
ville være interesseret i at være med in
den den stiftende generalforsamling.
Det lykkedes. En forening blev stiftet, en
bestyrelse valgt og FNoK – Faaborg Na
turpleje og Kogræsserlaug var en reali
tet. Vi havde medlemmer til at købe 3
dyr, men blev enig om at vi godt turde
satse på 4, underforstået, at dem skulle
vi nok få afsat. 14 dage efter købte vi 8
dyr og i dag er besætningen på 12.
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Kogræsserlaug – hvad er det egentlig?

Men nu er det vel på sin plads at få defi
neret, hvad et kogræsserlaug egentlig er.
Et kogræsser- og naturplejelaug kan
vel i sin mest enkle form beskrives som
en gruppe af mennesker, der opretter en
forening, hvis formål er at opkøbe et an
tal kreaturer, sætte dem på græs og gen
nem den afgræsning lave naturpleje. I
den sidste ende vinker en sidegevinst i
form af kød, der deles i forhold til de
andele, den enkelte har købt. Der er
selvfølgelig stor variation over den måde
de kører og er opbygget på, men med
udgangs punkt i FNoK (Faaborg Natur
pleje og Kogræsserlaug) kommer her en
beskrivelse af, hvordan det typisk fore
går. FNoK består i øjeblikket af 47 an
parter, hvilket giver næste 12 kreaturer,
da hver anpart er sat til ¼ dyr.
Året starter med generalforsamlingen
i februar måned. Inden da har medlem
merne besluttet, om de ønsker at være
med det næste år, ellers er nye medlem
mer trådt ind. På generalforsamlingen
vendes sidste års erfaringer, og nye tiltag
drøftes. En bestyrelse vælges til at vare
tage foreningens interesser det næste år.
Omkring 1. maj ankommer så vores dyr.
Inden er der selvfølgelig truffet aftale
med en kreaturhandler eller landmand
(det sidste har vi den bedste erfaring
med) om levering af dyr. Hegnet er ble
vet gennemgået, arealet er ryddet for
skidt etc. Umiddelbart efter at dyrene er
ankommet, mødes medlemmer så for
første gang ude ved dyrene. Her fastlæg
ges vagtplan, der bliver fortalt om, hvad
man skal holde øje med, når man tilser
dyrene, hvordan man skal reagere, hvis
noget er galt etc. Hvordan tjekker man
om der er strøm på hegnet – det er en
stor overvindelse for mange at bruge et
græsstrå og blive ved til man mærker
det kildrer lidt. Resten af sommeren til
ses dyrene dagligt på skift af medlem
merne efter en i forvejen vedtagen vagt
plan. Ved folden hænger en kasse med
en logbog, hvori erfaringer, observatio
ner, sjove historier løbende skrives ned.
Flere gange i løbet at sæsonen er der ar
bejdsdage. Der skal slåes under hegn,
tidsler bekæmpes eller der bliver ryddet
op i vandhullet. Et socialt arrangement i
form af en fugletur, en botaniks optæl
lingsdag eller lign. sniger sig måske også
ind.
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Et stk. kvart ko, tak

Sidst i september går det så den anden
vej. Dyrene afhentes og køres til slagte
ren, og 2 til 3 uger senere afhenter folk
deres kvarte ko. Spegepølser bliver be
stilt, og for nye er der rigtig meget at
forholde sig til, når en kvart ko pludselig
skal parteres, og der skal tages stilling til
de mange udskæringer. Vi husker alle
det år, da et af medlem ville have alt
hakket, og slagteren nærmest stod med
tårer i øjenene, da mørbrad og højreb
røg i hakkemaskine. Det er en af den
slags historier, der gør den sidste fælles
spisning til et af årets højdepunkter. I et
lånt skolekøkken ligger den sidste kvarte
ko. Så laves der mad, drikkes rødvin og
fortælles anekdoter. En gevaldig middag
indtages. Oksekød på et utal af måder
og med masser af inspiration til de styk
ker kød, som de færreste aldrig ville
købe nede i supermarkedet eller hos
den lokale slagter. Herefter er det bare at
vente på næste års generalforsamling,
og den store dag hvor nye dyr skal på
græs.

Stigende interesse

Siden har jeg hjulpet en del nye kogræs
serlaug i gang, senest i februar/marts i
år, hvor det den 18. marts lykkedes at
danne Ringe Kogræsserlaug. Og arbej
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det er langt fra så tidskrævende som det
var første gang. Kogræsserlaug er ikke
længere så ukendt et begreb, dels er der
kommet en masse materiale fra bl.a. DN
og Friluftsrådet, der giver råd og hjælp i
en opstartsfase (se faktaboksen), og en
delig så spiller den megen fokus på dyr
velfærd, tysk kød i supermarkedet etc.,
også en betydende rolle. 80 mennesker
til det første opstarts møde på Hinnerup
Bibliotek, 4(5) foreninger alene i Fa
aborg-Midtfyn kommune, mindst 12 på
Fyn, vidner om at interessen er der. Dis
se mødes i øvrigt en gang årligt til det
helt store kogræssertræf.

Resurcer
på nettet
DN har udgivet hæftet:
”Praktisk guide for
kogræsserforeninger.”
Kan downloades på:
http://www.dn.dk/
sw3373.asp
Skov og Landskab
har udgivet:
”Græsning og Høslet
i naturplejen.”
Kan dovnloades på:
http://www.sl.life.ku.dk/
Publikationer/Udgivelser/
RaadgivningsPublikationer/Graesningsbogen.
aspx

Naturvejlederen som fødselshjælper

Min vigtigste opgave som naturvejleder
er at være fødselshjælper. Enten jeg selv
har taget iniativet, eller det er sket i
samarbejde med forvaltningen, private,
DN eller andre foreninger. Det er den
første omtale i presse og de første of
fentlige møder, der tager tiden. Frem til
den endelige generalforsamling, hvor
bestyrelsen bliver nedsat, går det en del
aftener med kaffe og sandkage. Efter ge
neralforsamlingen tilbyder jeg det første
år at stå til rådighed for bestyrelsen, der
ofte har brug for hjælp til forpagtnings
aftalen, forsikringsforhold, EU-regler,
betalingsordninger, handyrspræmier,
MVJ-støtte, CHR og hvad det nu alt
sammen hedder. Og efter det første år så
kører det helt af sig selv.

”Se din bøf i øjnene”

Og hvorfor som naturvejleder så bruge
tid og kræfter på at hjælpe kogræsser
laug i gang? Udover den umiddelbare
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gevinst i form naturplejen og den større
biodiversitet, så er det faktisk formid
ling (og friluftsliv) når det er bedst.
Ar de fleste bliver medlemmer for kø
dets skyld, er der næppe tvivl om. ”Se
din bøf i øjnene” er et ofte brugt slogan,
der vidner om at dyrevelfærd spiller en
afgørende rolle for mange. Men heldig
vis oplever jeg undervejs, at rigtig man
ge bliver reelt interesseret i naturpleje
delen og flere får lyst til at gå ind i andre
naturpleje projekter.
Det er hovedsagelig byboer, der går
med i projektet, og det bliver således
muligt at holde køer, selvom man bor på
2 sal midt i byen. På den måde kan ko
græsserlaug være med til at bygge bro
mellem land og by. For børnefamilierne
er det en mulighed for at følge deres
egen dyr hele vejen til spisebordet, og
alle lærer noget om landbrug. Udover
de før omtalte EU-regler er der også en
række praktiske forhold får man indblik
i. Slå under hegn, fangefolde, lungeorm,
mineralsten, er eksempler på noget de
færreste vidste noget om, før de gik med
i en forening. Og oven i så ender det
ofte med andre side projekter: Kasser til
Tårnfalke, oprensning af vandhuller, re
gistrering af flora og fauna er et par ek
sempler.

Se at komme i gang!

Så det er bare om at komme i gang. Der
er dog et men …. hegningen. Er et areal
ikke hegnet, kan det ofte være den afgø
rende faktor, om man kan tilvejebringe
midlerne til hegningen. Det kan være
forholdsvis bekosteligt. Tidligere var en
del amter meget villige til at støtte, mens
det i dag svæver lidt i det uvisse. Men
bl.a. kommunerne bør på banen. Så her
skal til sidst lyde en opfordring til de na
turvejleder, der sidder med i bl.a. de
grønne råd om at bringe det op som et
punkt, og få kommunerne til at inddra
ge det som en del af deres naturpleje/
friluftsstrategi så der bliver mulighed for
at søge tilskud til hegning under en eller
anden form.
Ellers gælder det bare om at gå i gang
– men start i god tid – foråret kommer
altid overraskende hurtigt.
o
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Vandtjek:
Børnenes
egen
naturovervågning
Fotos: Lars Nygaard.

For mange børn er vandhullet
et af de mest spændende
steder man kan besøge i
naturen. Her er der god mulighed for at opleve mystikken,
de mange underlige skab
ninger i og over vandover
fladen, og samtidig har man
en rigtig god risiko for at få
våde tæer!
Alt sammen oplevelser mange
børn sætter stor pris på.
Vandtjek i hele Danmark.

At vandhuller kan være meget forskelli
ge, og at man selv kan være med til at
finde vandhullets specielle kvaliteter og
svagheder, er noget af det, projekt Vand
tjek giver børnene mulighed for.
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Vandtjek projektet blev startet i efteråret
2007 i et fagligt samarbejde mellem sko
letjenesten i Danmarks Naturfrednings
forening og naturvejledningen ved
AQUA Sø- og Naturcenter i Silkeborg.
Med projektet håber vi at få kontakt
med mange hundrede skoleklasser i hele
Danmark, og få dem til at besøge nogle
af de ca. 120.000 vandhuller og småsøer
der ligger spredt over hele landet. Bør
nene skal med en vejledning, som kan
hentes på projektets egen hjemmeside
på Internettet: www.vandtjek.dk, selv
tage pulsen på deres eget vandhul. Un
dersøgelsesresultaterne lægger de selv
ind på projektets hjemmeside, hvor man
også kan følge med i andres projekter,
eller få besvaret faglige spørgsmål gen
nem en spørgekasse.

Af Lars Nygaard, naturvejleder
ved AQUA Sø- og Naturcenter.

Hvorfor overvågning af vandhuller?

Hvor de store søer i Danmark er godt
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Faktaboks:
I Danmark er der registreret ca.
120.000 vandhuller og småsøer.
Alle Vandhuller på mere end
100m2 er omfattet af natur
beskyttelseslovens §3
Vandtjekprojektet er støttet
økonomisk af Undervisnings
ministeriet og af firmaet
HESS som udvinder olie og
gas i Nordsøen.
Allerede i foråret 2008 har ca. 110
klasser fra hele landet tilmeldt sig
projektet.
Vandtjek har sin egen
hjemmeside:
www.vandtjek.dk
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overvåget af offentlige myndigheder, så
er vandhullerne og de små søer ikke
særlig godt beskrevet. Med Vandtjek bli
ver der startet et vigtigt overvågnings
program for netop denne biotop, som
kan få stor betydning for vores viden
om danske vandhuller og øge bevidst
heden i befolkningen om at beskytte vo
res vandhuller og deres unikke liv.
Børn og voksne kan med Vandtjek
sammen registrere ting som vandets
klarhed, farve og lugt. Man skal under
søge hvilke dyr og planter, der lever i og
ved vandhullet og også se, hvor meget
sollys der kommer ned til vandhullet.
Lige så vigtigt som at undersøge selve
vandhullet, er det også vigtigt at lære at
forstå omgivelsernes indflydelse på
vandhullets kvaliteter. Det kan være
landbrugsdriften, byer og vejanlæg.
Selv om børn måske ikke kan lave helt
så videnskabelige undersøgelser som de
voksne kan, så er det dog muligt, at man
ved at undersøge livet i vandhullet kan
få et ganske godt billede af vandhullets
kvalitet. Der vil i projektet også blive
opfordret til at børnene kommer i dia
log med ejeren af vandhullet, hvad en
ten det er en privat, eller det er en of
fentlig myndighed. I en positiv dialog
kan de diskutere mulige forbedringer
for vandhullet. I nogle tilfælde vil bør
nene selv kunne være med til at fjerne f.
eks. et pilekrat eller følge vandhullets liv
efter en oprensning. Vandtjek er nemlig
ikke tænkt som børnenes naturpoliti.

Det handler i høj grad om at kunne give
den gode naturoplevelse, men kan der
komme konkrete handlinger bag under
søgelserne, vil projektet naturligvis blive
løftet betydeligt.
Vigtige samarbejdspartnere for pro
jektet kan være den lokale kommune,
men måske i lige så høj grad den private
lodsejer eller den lokale landbrugsorga
nisation, som kan hjælpe med til at bane
vejen for mange spændene undersøgel
ser, men som også selv kan få gavn af
det øgede fokus på vandhullerne.

Vandtjek og Naturvejledning..

Mange naturvejledere og mange natur
skoler udbyder allerede aktiviteter der
ligner Vandtjek. Vandtjek kan dog give
skolerne mulighed for at opfylde ønsket
om mere materiale til både forarbejde
og efterbehandling af emnet. Natursko
len eller naturvejlederen kan være med
til at finde og udbyde vandhuller i om
rådet som kan blive undersøgt særlig
grundigt.
Vi tror at Vandtjek vil kunne blive en
god naturvejledningsaktivitet, og vi vil
opfordre alle naturvejledere til at blive
ambassadører for projektet.
Er der behov for at lave en inspirati
onsdag eller et lærerkursus i Vandtjek,
så kan man kontakte AQUA Sø- og Na
turcenter.
o
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Naturpleje
med lokale skoleklasser
Fotos: Finn Lillethorup.

Der er gode muligheder for at
få både naturfag, kultur
historie og praktisk arbejde til
at gå hånd i hånd i forbindelse
med naturplejeprojekter.
Fra mine år som naturvejleder
i Ribe Amt vil jeg fremhæve
nogle eksempler på arrangementer, hvor skolelever fra
Bække Skole har arbejdet med
naturpleje i deres lokal
område.

På Bække Skole har man desuden sit
eget historiske værksted, Udgaard,
(http://elever.baekkeskole.dk/udgaard/),
hvor der er mulighed for at gennemføre
undervisningsforløb om livet i jernalde
ren. På trods af snævre fysiske rammer,
så er det lille værkstedet, der er indrettet
bag Bække Skole, særdeles velfungeren
de, og det tilbyder sine undervisnings
forløb til andre kommunale skoler.
På Bække Skole har man en solid tra
dition for at inddrage lokalområdets
kulturhistorie som en aktiv del i under
visningen.

På Bække Skole - lige midt på Hærve
jen, lige midt i Jylland - er der gode tra
ditioner for at arbejde praktisk og for at
interessere sig for kulturhistorien i
lokalområdet. Skolen har altid været
udfarende, når det gælder om at opsøge
lokalområdet og bruge det i undervis
ningen, og skolen er således også en flit
tig bruger af den lokale naturvejleder.

I forbindelse med, at jeg lavede nogle
arrangementer med Bække Skole, hvor
vi var ude for at se på kulturspor i det
lokale landskab, kom jeg til at tale med
formanden for en lille forening, der ejer
hedeområdet Vittrup Baun. Foreningen
købte den gamle baunehøj i 1924 for at
bevare området som hede - i et land
skab, der ellers på det tidspunkt var ved
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Fra historisk interesse til naturpleje

Af Finn Lillethorup,
projektleder i Økolariet, Vejle.
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Kontakt til myndighederne

Vittrup Baun er en lille plet
hede midt i et landskab, der
ellers er præget af landbrug
og plantager. Som det fremgår af mindestenen, så er det
ikke bare tilfældigt, at der
ligger et lille stykke hede her.
Vittrup Baun ejes af en lille
forening, der er stiftet med
det formål at bevare området
som hede. Foreningen blev
stiftet i 1924, da lokale folk
kunne se, at der efterhånden
ikke var ved at være flere
hedearealer tilbage på
egnen, efter at man bl.a.
med Hedeselskabets hjælp
efterhånden havde opdyrket
eller tilplantet de hede
områder, der tidligere havde
været almindelige i det
lokale landskab.
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at være enten helt opdyrket eller tilplan
tet med plantager. Den lille forening,
der har et hav af lokale anpartshavere,
passer hedeområdet og samles hvert år
til en fest og udflugt på arealerne. Men
heden på Vittrup Baun var ved at gro til
- og er det jo løbende... Så vi kom til at
snakke om, hvad man dog kunne gøre
for at sikre, at den ikke groede helt til og her kom ideen som til, at det måske
var en ide at inddrage den lokale skole.

Da ideen var født tog jeg kontakt til
Ribe Amt, som dengang havde tilsynet
med de fredede naturområder. Jeg for
talte om problemet og ideen med at lave
naturpleje med skoleklasser, og den ide
var de umiddelbart med på.
Fra amtets side undersøgte man, om
formalia var i orden med hensyn til, om
vi måtte gå ind og lave rydninger på Vit
trup Baun. Og så blev der lavet en aftale
om, at jeg sammen med lederen af na
turplejesektionen i amtet skulle besøge
Vittrup baun sammen med en repræ
sentant fra fredningsforeningen.
Vi mdtes på heden og gik arealerne
igennem for at få en snak om, hvad der
kunne gøres de forskellige steder. Vi af
talte nogle principper for, hvad der skul
le ryddes og for, hvordan vi kunne gå til
værks. Vi blev enige om at frede enebær
og enkelte større egetræer, mens vi fx
satsede på at fjerne al opvækst af birk,
bævreasp og fyr.
Det var et godt møde og stemningen
var så god, at det resulterede i, at der
blev lavet en aftale om, at der i forud for
det egentlige naturplejearrangement
skulle laves et arrangement, hvor amtets
naturplejer ville deltage, og hvor det
skulle handle om hedens natur, områ
dets kulturhistorie og principperne for
naturpleje - et arrangement, som skulle
klæde eleverne på med baggrundsviden
forud for det det egentlige projekt med
at udføre naturplejen.

De indledende manøvrer

Arrangementet med skolerne blev tilret
telagt som et to-trins arrangement for 7.
klasse på Bække Skole.
Det første arrangement var en udflugt
til Vittrup Baun, hvor jeg som naturvej
leder sammen med Bent Brander Chri
stensen fra amtets naturpleje skulle for
berede eleverne til naturplejeprojektet.
Eleverne blev introduceret til områ
dets historie og fik fortalt om frednings
foreningen. Herefter undersøgte de træog buskvegetation og arbejdede med de
forskellige planter, der er på heden, så
de fik en grundviden om hedens vegeta
tion.
Amtets naturplejer fortalte så om he
dens dynamik og tilgroning, og om,
hvordan man arbejder med hedepleje
og forvaltning af fredede naturarealer.
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Eleverne blev introduceret til hvilke
plantearter, der var uønskede og ønske
de på heden.
Her var det tydeligt, at eleverne ”nød”
at have den ”ægte” naturplejer som
guide og instruktør.

Med ørnenæb og bøjlesav

Selve dagen, hvor naturpleje-arbejdet
skulle udføres nærmede sig nu - det
foregik en uge efter at vi havde haft in
troduktionsturen til området.
Da jeg ikke havde mulighed for at or
ganisere en masse værktøj, så blev arbej
det tilrettelagt sådan, at lærerne havde
bedt forældre og elever om at organisere
en masse værktøj, som vi kunne bruge
til rydningsarbejdet. Og det fungerede
over al forventning. Eleverne havde lånt
ørnenæb, beskæresakse og bøjlesave hos
forældre, bedsteforældre og bekendte, så
de var særdeles veludstyrede, da de
mødte op til den store dag.
Efter en kort introduktion, hvor der
kort blev repeteret hvordan de uønkedes
træer og buske så ud, så fik elverne en
kort introduktion til, hvordan de for
skellige redskaber benyttes mest hen
sigsmæssigt.
Og så gik det løs... eleverne arbejdede
meget ihærdigt og nød at få lov til at
bruge kræfterne. Arbejdet med at rydde
området var dejlig konkret, og det var
nemt at se resultatet af arbejdet efter
hånden som rydningen skred frem. men
det var hårdt...

På det tidspunkt havde vi fået ryddet
lidt mere ned halvdelen af det areal vi
havde besluttet os for at arbejde med det var OK.

Efterdønninger

Arrangementet avr en stor succes. Alle
var glade - men meget trætte. Og både
elever, lærere, fredningsforening og am
tet udtrykte stor tilfredshed med arran
gementet.
Efterfølgende har vi i samarbejde med
amtets naturpleje og Bække Skole lavet
andre små arrangementer, hvor det også
har handlet om naturpleje og fortids
minder - fx har 3.- 4. klasserne været
med til at gennemføre nogle forsøg med
at rydde blåtop på nogle hedområder,
hvor der er nogle gamle spor fra
Hærvejen.
o

Hårdt arbejde...

Vi havde planlagt at arbejde fra kl. 9.00
til kl. 14.00, men allerede sidst på for
middagen var der en klar afmatning
blandt eleverne. De havde knoklet over
evne, og kræfterne var begyndt at ebbe
ud. Så vi tog en længere frokostpause,
for at få samlet kræfter.
Efter frokostpausen ryddede vi op dvs. vi sikrede os, at der ikke lå ryddet
materiale rundt om på arealet, men at
alt materiale var båret ud til kørevejen,
hvor et par folk fra fredningsforeningen
så skulle komme med en traktor og hen
te det senere. Og så fortsatte rydnings
arbejdet.
Ved 13-tiden var der simpelthen ikke
flere kræfter tilbage. De unge menne
sker var totalt udmattede og vi var nødt
til at indstille arbejdet.
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Fotos: Allan Gudio Nielsen.

For fem år siden
startede
et nyt projekt,
”adopter et
reservat”, i Fugleværnsfondens
reservater.
Lokale skole
klasser blev
opfodret til at
deltage aktivt i
naturplejen og
naturover
vågning i det
lokale reservat,
og dermed
opleve ansvarlig
hed og tilknytning til stykke
natur i deres
nærområde.

Adopter et reservat
Projektet har været en stor succes med
adoptivklasser på næsten halvdelen af
Fugleværnsfondens 20 reservater, og fle
re klasser har nu været aktive i alle de år
projektet har kørt. Her er en række ek
sempler fra et par af reservaterne.

Til kamp for dyndsmerlingen

Af Allan Gudio Nielsen,
naturvejleder for
Fugleværnsfonden.
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Ved Sølsted Mose, nord for Tønder, har
en specialklasse fra Bredebro Skole i fle
re år arbejdet hårdt på at sikre, at den
sjældne fisk, dyndsmerlingen, fortsat
har et sikkert levested i mosen. Faktisk
er Sølsted Mose det eneste sted i landet
hvor denne specielle fisk lever. Klassen
har bl.a. ryddet et enormt pilekrat, som
overskyggede store strækninger af det
vandløb, hvor dyndsmerlingen lever,
samt genoprettet et stryg i åen, som ved
et uheld var blevet gravet op af den lo
kale landmand.

Vi vil se Elvis!

Efter gentagne forsøg var det ikke lykke
des for klassen at fange en dyndsmer
ling, og hvad nytter så alt dette arbejde,
hvis nu dyndsmerlingen ikke længere
lever i Sølsted Mose? For at få svar på
dette inviterede klassen to ferskvandsbi
ologer på et besøg i mosen, dels for at
de kunne se om naturplejen nu også var
i orden, og dels for hjælpe med at fange
en dyndsmerling. Og hvem kan sige nej
til sådan en gruppe miljøforkæmpere, så
naturligvis dukkede de to biologer op,
medbringende udstyr til elfiskeri, samt
en repræsentant fra Fiskerikontrollen,
som skulle se om det hele nu foregik
reglementeret. I løbet af et par timer
blev der fanget flere flotte dyndsmerlin
ger og der var stor ros til klassens arbej
de. Alle var pavestolte! Klassens fund er
siden blevet sendt til det igangværende
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I samarbejde med et par biologer
og fiskerikontrollen lykkedes det
vha. el-fiskeri at fange indtil flere
dyndsmerlinger.

atlasprojekt, som skal kortlægge de dan
ske ferskvandfisk.

Task force Bredebro

De mange dejlige timer i Sølsted Mose
og en sprællevende dyndsmerling havde
egentlig været belønning nok, men
hvordan kunne man ellers takke klassen
for deres store arbejde? Belønningen
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blev en ”lejrtur” (det rigtige ord er vel
nok snarere arbejdslejr…) til Hyllekrog,
Fugleværnsfondens fantastiske reservat
på Sydøstlolland, hvor klassen i en lille
uge, i bagende sol, 10000 km fra nær
meste købmand og mobiloplader, blev
sat til at rydde uvejsomme og tornede
krat af rynket rose!
Pierre pukler med at rydde det
tætte pilekrat.
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området – levn fra dengang en del af
området blev brugt som losseplads. For
tre år siden adopterede en børnehave
klasse fra Glumsø Skole reservatet. Jeg
var ærlig talt noget skeptisk ved det før
ste besøg, for mange af eleverne kunne
dårligt nok løfte en skovl. Heldigvis vi
ste det sig at der var stor opbakning til
projektet, ikke kun fra lærernes sider,
men også forældre og bedsteforældre
troppede talstærkt op – og det har de
faktisk gjort på alle de efterhånden
mange efterfølgende ture. Der har såle
des ikke været en tur hvor der ikke har
været mindst fem forældre og bedste
forældre med. Forleden befriede klassen
en lille sø for skyggende opvækst og tu
ren mindede mere om en klasseudflugt
med over ti voksne i sving – og det på
en hverdag!

Ud med leen og det mobile bredbånd
Et krat af rynket rose
- før og efter rydningen.

Sådan et bette krat!?

Planten har (som så mange andre steder
herhjemme) spredt sig over store arealer
på Hyllekrog, og der er ikke rigtig no
gen som for alvor har mod på at stoppe
plantens fremmarch. Men nu skulle det
være – og sådan et bette krat med torne
afskrækker altså ikke en adoptivklasse
fra Sønderjylland. I løbet af et par dage
blev et stort område ryddet, hvilket for
håbentlig kan give inspiration til nogle
af de slapsvanse, som i den her tid er ta
ler for at sprøjte sig ud af problemerne.
Skam jer! Hvis tolv gutter fra Bredebro
kan magte opgave – så bør andre også
kunne følge trop. Efter sommerferien
skal ”Task force Bredebro” igen i felten.
Her går turen til Stubbe Sø på Djurs
land, hvor der lige er ”lidt” træer som
skal fældes, og så skal der laves nogle
lysninger i skoven, så de lokale hugorme
kan ligge i læ og slikke solskin.

Frølommer, snogehøje og skægmejsereder –
også for bedsteforældre
Ved Ravnsturp Sø, nord for Næstved,
har skoleklasser fra Herlufmagle- og
Glumsø Skole udført naturpleje og na
turovervågning i flere år. Der er bl.a.
blevet lavet såkaldte pædagoglommer,
skægmejsereder og snogehøje – se tips
og tricks. Desuden har en klasse fjernet
enorme mængder gammelt skrald fra
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Der har ikke på noget tidspunkt mang
let gode ideer til de praktiske plejeopga
ver, og det har været spændende fra
gang til gang, at udvikle nye projekter til
de forskellige adoptivklasser. For eksem
pel begyndte de to adoptivklasser ved
Gundsømagle Sø ved Roskilde, sidste år
at pleje en fin eng hvor der vokser orki
deer, trevlekrone og festgræs. Engen
blev bl.a. slået med leer i børnestørrelse,
hvilket mig bekendt er første gang man
herhjemme har forsøgt sig med dette – i
hvert fald i nyere tid. Klasserne har des
uden ved hjælp af paraboler registreret
hvilke fugle som yngler i reservatet, og
som de andre adoptivklasser deltaget i
OBSnaturs jagter. Her til efteråret skal vi
for alvor i gang med at registrere hvilke
dyr og planter som lever i reservatet, og
som noget nyt skal observationerne ta
stes direkte ind på obsnatur, fugleogna
tur og dofbasen – i felten - naturvejlede
ren er nemlig gået online via et mobilt
bredbånd. Det er en klar fordel at obser
vationer bliver lagt online med det sam
me, og at eleverne kan se at observatio
ner bliver anvendt til noget fornuftigt,
hvilket er alfa og omega i den her slags
projekter: Konkrete opgaver som man
kan se gavner naturen og observationer
som kan bruges til noget fornuftigt. Så
gider man godt i marts måned at trække
i et par fugtige waders og skære skarpe
tagrør i mudder op over begge ører.
o
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Naturpleje, formidling
og våde kviemuler

Ikke alle er til våde kys

Indrømmet! Det er ikke alle,
der føler sig helt trygge ved
at have en flok nysgerrige
jerseykvier med lange, blide
øjenvipper og våde, kølige
muler lige i hælene, når turen
går ud over Skovsgaards
marker, enge og overdrev.
Heldigvis er der da også
mulighed for at holde sig på
nogle af de stier, hvor der er
hegn imellem mennesker og
dyr.
Men ud skal de – både kreaturer og
mennesker. De første skal ud for at pas
se og pleje Skovsgaards arealer; de sidste
skal ud for at se hvorfor og hvordan vi
gør det!
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Mere plads til naturen

På Danmarks Naturfonds økologiske
herregård Skovsgaard på Sydlangeland
dyrkes de 253 hektarer landbrugsjord
med særlig fokus på at pleje og formidle
de natur- og kulturhistoriske værdier,
herregårdslandskabet byder på. Vand
huller jævnt fordelt i markerne, sten
gærder, levende hegn og udyrkede
bræmmer, der forbinder de større over
drevsarealer giver en mosaik, der tilgo
deser et varieret dyre og planteliv.
I de senere år, har Danmarks Natur
fond udlagt en stadig større del af land
brugsjorden til vedvarende græs med
henblik på at genskabe tidligere over
drev. Mere end 1/3 af landbrugsjorden
er nu eng og vedvarende græs. I samar
bejde med Danmarks Naturfrednings
forenings lokalafdeling på Langeland og
Danmarks Naturfredningsforenings na
turvejleder på Skovsgaard har Dan
marks Naturfond udarbejdet en pleje

Af Marianne Krag Petersen,
naturvejleder på Skovsgaard.
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mabriller” på, der sætter fokus på livet i
vandhullerne, de levende hegn, overdre
vene eller de økologiske kornmarker.
Ud gennem herregårdslandskabet er
anlagt 5 stier, hver med en folder, der
fortæller om naturen, landbrugsdriften,
plejen og de historiske linjer i landska
bet.

Gak ud og forstå

Naturplejen på Skovsgaard - og formid
lingen af de tiltag, vi laver - giver inspi
ration til hvordan naturpleje kan gribes
an - og ikke mindst sætter vi fokus på,
hvad det er for et dyre- og planteliv, vi
tilgodeser ved den pleje, vi foretager.
God dyrevelfærd er selvfølgelig også
et vigtigt budskab for os. Det gøres ef
fektivt og illustrativt med græssende
kreaturer på blomsterrige enge - også
selv om nogle af vores gæster foretræk
ker at betragte de lange, blide øjenvip
per på en vis afstand fra de våde, kølige
muler!
o

plan for græsning af enge og overdrev,
således at der tages størst hensyn til det
vilde dyre- og planteliv. Græsningen
står godt 350 jerseykvier for - når de
skal have deres første kalv, forlader de
Skovsgaard til et liv som økologiske
malkekøer.

Med dåselup og ”temabriller”

Skovsgaard er et besøgslandbrug, der
årligt har omkring 25.000 besøgende.
Ud over historiske museer og skiftende
kunstudstillinger i hovedbygningen, har
Danmarks Naturfredningsforening ind
rettet et naturværksted i en af Skovsga
ards gamle udlænger, hvorfra gæsternes
nysgerrighed bliver vagt til at gå ud og
opleve herregårdslandskabet. Fra natur
værkstedet udlånes grej og vejledninger
til at gå på opdagelse med bestemte ”te
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Danmarks suverænt største
naturhjemmeside

fugleognatur.dk!
Hvis man vil vide noget om
dansk natur på internettet,
hvor går man så hen?
Der er rigtig mange muligheder. Dansk Ornitologisk Forening har fuglene, OBSnatur
har forårstegn, snegle, frøer,
vinterfugle og muslingeskaller, på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside er der lidt
om det hele, hos Danmarks
Miljøundersøgelser ligger rødlisten, og endelig kan man hos
DN, WWF og diverse foreningers hjemmesider finde bidder – hvis man vel at mærke
ved, hvor man skal lede.
Men står man fx med et billede af en
musling, en sky, en rovfugl, svirreflue,
snegl, slange, padde, krybdyr, guldsmed,
løbebille, orkidé, star, strandsten, gal
myg, haveplante, lav, svamp, alge, fisk,
dinosaur, fabeldyr eller måske endda en
gople, som man ikke lige kan finde ud
af, hvad er, så er der kun et sted at gå
hen: fugleognatur.dk.
Det står ikke engang til diskussion.
Fugleognatur.dk er – tror jeg - det ene
ste websted i verden, hvor man kan få
svar på alt om naturen. Og det er ikke
hvem som helst, der svarer. Det er Dan
marks – og i mange tilfælde Skandinavi
ens – førende eksperter inden for natur
historie. Har man spørgsmål til
forvaltning af den danske natur, er det
selvfølgelig også her, man spørger, idet
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der sidder rigtig mange statsligt og
kommunalt ansatte biologer og kigger
med. Formidling diskuteres naturligvis
også, for naturvejledere og lærere på alle
niveauer deltager selvfølgelig også på
hjemmesiden.

Masser af billeder og observationer

Det er der selvfølgelig mange almindeli
ge mennesker, der har opdaget. Med
over 4.000 daglige besøgende og over
7.000 registrerede brugere er den i dag
Danmarks suverænt største naturhjem
meside. Fugleognatur.dk indeholder alt,
hvad man har brug for som naturinte
resseret. Der er mulighed for at skrive
løbebille i søgefeltet og se billeder af
hundredevis af løbebiller i det store bil
ledgalleri, som pt. omfatter ca. 27.000
fotos indsendt af brugerne. Eller hvad
med tæge, jagtedderkop eller rørhat?
Der er billeder af alt. Billederne er alle
koblet til observationsdata, således at
galleriet ikke kun er til pynt – det kan
også bruges til noget. Alle kan bidrage
med observationer og fotos, så man kan
virkelig tale om borgerdeltagelse i na
turovervågningen. Alle data kvalitets
sikres, dvs. at eksperter gennemgår ob
servationerne, og hvis der er
tvivlsomme fund imellem, efterspørges
yderligere information, inden fundet
godkendes eller forkastes. Til hjælp for
artsbestemmelsen indeholder også en
felthåndbog med detaljerede beskrivel

Af Morten D.D. Hansen,
naturvejleder på Molslabora
toriet, Naturhistorisk Museum,
Århus.
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ser af over 1.000 arter, nøgler til artsbe
stemmelse samt endelig et umådeligt
aktivt naturforum med 100.000 årlige
indlæg - for ikke at tale om lokalitetsbe
skrivelser, tur-referater og en interaktiv
kalender.

Tast dine egne data ind...

Kalenderen har jeg som naturvejleder
haft stor nytte af, idet jeg bruger fugle
ognatur.dk til annoncering af mine ar
rangementer. Jeg taster lynhurtigt turen
ind og vedhæfter et billede. Derefter kan
folk stille spørgsmål til turen, jeg kan
selv kommentere, fx detaljer vedr. vejrli
get, folk kan se billeder fra lokaliteterne,
og efterfølgende kan de læse referater og
se artslister og billeder fra turen. Der er
alle de muligheder, man har brug for
som naturhistorisk interesseret natur
vejleder har brug for. Naturnet kan godt
gå hjem at lægge sig, hvilket det i øvrigt
har kunnet i mange år.
I naturvejledningen bruger jeg fugle
ognatur.dk nærmest dagligt. Efter mine
arrangementer indtaster jeg – eller mine
elever – artslister og billeder på hjem
mesiden, jeg viser mine elever, hvordan
man stiller spørgsmål, og når det skal
være rigtig avanceret, indtaster vi data,
når vi er i felten. Jeg bruger 3’s mobile
bredbånd derude, så det er intet pro
blem. Især på lærerkurserne vækker
fugleognatur opsigt, for mange lærere
aner ikke et klap om natur og mangler
tydeligvis et netværk at trække på, når
de har spørgsmål.

Hvem står bag fugleognatur?

Måske synes man, at fugleognatur.dk ly
der som et sted, et naturhistorisk muse
um bestyrer. Sådan er det ingenlunde.
Siden drives på privat basis af en biolog
fra Danmarks Miljøundersøgelser. Ef
tersom det ikke giver mening at prøve at
konkurrere med sådan et foretagende,
hvor man har estimeret, at top-professi
onelle fagfolk årligt bruger omkring 20
årsværk på at besvare spørgsmål, har vi
som naturhistorisk museum bidt hove
det af al skam og indledt et formelt sam
arbejde med hjemmesiden. Samarbejdet
omhandler formidling af naturhistorie,
formidling af samlingerne samt om sik
ring af naturhistoriske data for efterti
den. Samarbejdet gør, at museet kan
skaffes finansiering til nye tiltag på
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hjemmesiden og giver til gengæld mu
seet en unik mulighed for at profilere sig
på et spændende marked, nemlig natur
formidling på internettet.

Et værktøj til naturforvaltningen

Ud over det rent museale aspekt er der
også en mere praktisk anvendelse af
data på fugleognatur. Ude i de enkelte
kommuner kan sagsbehandlerne nemlig
frit downloade alle naturobservationer
på fugleognatur, således at de kan be
nyttes i naturforvaltningen. Det gælder
bl.a. fund af rødlistede arter samt arter
omfattet af EF-Habitatdirektivet.

Kig forbi - brug hjemmesiden

Det kan undre, at så få naturvejledere
bruger fugleognatur, som tilfældet er.
Jeg skal ikke begynde at gisne om, hvor
for det er tilfældet, når jeg nu hellere vil
skrive om alle fugleognatur’s fortræffe
ligheder. Men jeg håber da meget, at en
udefrakommende naturvejleder en an
den gang vil anmelde hjemmesiden. Kig
forbi, hellere i dag end i morgen, og hvis
du har kommentarer eller spørgsmål,
kan du jo bare lige smide et indlæg i fo
rum. Der er svar efter få minutter.
o
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Ø-lam
En billedreportage

Se mere på: www.xn---lam-fra.dk/
og
www.oehavetsgraesningsselskab.dk

Fotos på denne side:
Torben Bürgel Nielsen
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Foto: Lykke Mikkelsen.

Kryb og kravl
som naturformidling
I Det sidste halve års tid har
jeg brugt eksotiske krybdyr
og insekter i min naturformidling. Temaet er udseende og
tilpasning: ”hvorfor ser den ud
som den gør?” Det er blevet
en kæmpe succes og kan
bruges til mange forskellige
målgrupper, så jeg tænkte at
jeg ville fortælle min historie
her.
Af Tonny Vangsgaard;
cand. scient. i biologi og naturvejleder ved Ishøj Naturcenter.
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Hvordan startede det?

Det hele begyndte for et års tid siden.
Sammen med min familie gik ind til
den lokale dyrehandel for at købe foder
til vores nyanskaffede kanin PutteRas
mus. Jeg har egentlig aldrig været meget
til kæledyr, men der var den her kanin,
som løb frit rundt i min mindste søns
skovbørnehave. Personalet havde

spurgt, om vi ville have den, hvis de
kunne fange den. Børnene var helt vilde,
så sådan blev det.
Da vi gik ind til dyrehandleren, så jeg
en lille kornsnog, og så var jeg solgt, den
måtte jeg have. Jeg vidste dog ikke noget
som helst om krybdyr, så det var en helt
ny verden der åbnede sig for mig. Det
var dog så spændende, at jeg snart måtte
have en til, en lille boa.
Ved et besøg på en krybdyr- og in
sektmesse kom jeg til at købe et par
knælere og nogle vandrende pinde. Det
var nok der jeg så lyset. ”Der er formid
ling i det her!” Mine børn var meget op
taget af det og deres venner ligeså. På
det tidspunkt arbejdede jeg som skole
lærer, og børnene der var også meget
optaget af det.
I dag har jeg: 8 slanger(6 arter), to leo
pardgekkoer, en skægagam, en kamæle
on, 10 forskellige slags knælere (ca. 50 i
antal), 10 slags vandrende pinde(også
ca. 50), to slags kæmpe kakerlakker, to
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Foto: Tonny Vangsgaard.

kæmpetusindben og til sidst, men ikke
mindst en meget tålmodig kone. Hele
scenariet er i arbejdsværelset og det er
fyldt op!

Hvorfor kryb i naturformidling?

Skal vi naturvejledere til at være omvan
drende zoologiske haver? Det vi har
brugt dyrene til i Ishøj er, at fortælle om
dyrs tilpasning i forhold til udseende.
”Hvorfor ligner en vandrende pind en
pind?” Tja, i stedet for at løbe stærkt
prøver den på at gemme sig for ikke at
blive spist. ”Hvorfor ligner knæleren så
en pind?” ”Tja, i stedet for at kunne løbe
stærkt ligner den en pind for at gemme
sig så den kan få noget at spise!”
Det hele bliver pludselig visuelt og lo
gisk. Specielt når jeg først sætter f.eks.
det vandrende blad op på nogle blade
og den pludselig er helt væk. Og der
næst sætter den op på nogle visne blade,
og den så sagtens kan ses. ”Hvorfor er
den der så sort og rød, den kan da ikke
gemme sig?” ”Det er for at fortælle at
den er giftig!” ”Kender I nogle dyr her
hjemme, der gør det samme?” Det sæt

ter rigtig mange tanker i gang om f.eks.
mariehøns, hvepse, snoge o.s.v. Ofte
kommer der små spredte spørgsmål
under forløbet, der viser at begreberne
kører rundt i hovedet på dem: ”jamen
en mariehøne er da ikke giftig!?” Så kan
vi snakke lidt om at være giftig som for
svar og om at smage dårligt så man ikke
bliver spist. Ofte ender med at snakke
om hvilke dyr vi har prøvet at spise:
regnorm, bænkebider o.s.v. Det er ret
underholdende.

Hvem er målgruppen?

De fleste arrangementer har været til
børn i indskolingen og på mellemtrin
net. Der er dog mange tangenter at spil
le på. En del af succesen er selvfølgelig,
at dyrene kan holdes og føles på. Vi er
bare bedre til at modtage, når det er
3-dimensionelt og kan tages op. Børne
ne kan se og mærke hvilke, kræfter slan
gen har, og som den skal bruge til at
kvæle sit bytte med. Vi har også haft æl
dre fra plejehjem med hukommelsesbe
svær ude og holde dyr. Det var fanta
stisk! Udover at det var dejligt at

Violinknæler.

Plejehjemmet Thorsbo er på besøg.
Foto: Lykke Mikkelsen.
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Foto: Tonny Vangsgaard.

formidle for en mindre gruppe voksne
over en tår kaffe, så kunne de faktisk
huske det efterfølgende. I næste uge skal
jeg have multihandikappede børn i kø
restol ud og se og røre dyr. Det bliver
rigtig spændende.

Må jeg nøjes med at dutte?

Kornsnog.

Foto: Tonny Vangsgaard.
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For mange er det jo også forbundet med
angst og fobier at have med kryb og
kravl at gøre, så hvis jeg kan rykke lidt
på det, så at forståelsen for vores egen
krybdyr og insektfauna måske bliver lidt
større, så er jeg glad. Det er meget indi
viduelt hvor ”klamme” man synes kryb
dyr og insekter er. Nogle er ved at gå i
bro bare ved at se på dem, andre kan
ikke få det vildt nok! ”Må jeg godt æde
en vandrende pind?”
Til dem der ikke vil holde dyrene, ple
jer jeg at sige: ”Du kan bare dutte” Det
vil sige, at de rører dyret med en finger
og siger: ”Dut”. Det stopper dog aldrig
med et dut. De fleste bliver mere og
mere modige. Til dem der vil æde en
vandrende pind siger jeg, at de må spør
ge deres mor om en større madpakke.
Til sidst kommer så: ”Kassen med de
klamme dyr!!” Det er dødningehovedet
kakerlakker og kæmpetusindben. De

fleste synes, at det er ulækkert. Og der
skal mere overvindelse til for at holde
dem. Men hvorfor? De kan ikke bide, og
det er insekter lig de vandrende pinde
og blade. Efter lidt tænketid er de gerne
et kvikt hovedet der siger: ”Det er fordi
de lever i skrald”. Dyr vi forbinder med
affald og bakterier, ligesom rotter, synes
vi pr. automatik er ulækre. Så kan vi jo
tage en snak om det.

Hvor skal det ende?

Tja, hvor langt skal vi gå? Alle de dyr jeg
bruger er jo mine egne. Vi har enkelte
dyr på Naturcentret, men at have så
mange ville være uoverkommeligt. Der
er jo andre opgaver der skal passes. Hvis
det skal udvikles, kunne det måske være
som en slags grejbank. At der var enkel
te steder der havde dyrene og kun det
som arbejdsopgave, hvor andre kunne
låne dem i mindre perioder. Så hvor
skal det ende. Det ved jeg ikke. Jeg fam
ler mig stadig frem, men så længe at det
er sjovt (og min familie er med) så kører
jeg på.
o
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Workshop/temadag om

formidling fra/i havkajakker
i september 08 i Horsens Fjord

For naturvejledere, der bruger havkajakker i formidlingen eller som har planer om at gøre det,
vil vi gerne indbyde til en dag, hvor vi sætter fokus på formidling fra og i havkajakker.
På den måde håber vi, at kunne samle de erfaringer, der allerede findes og måske få afdækket
”huller” i erfaringen, som vi så kan arbejde på at få lukket.

Foto: Allan Gudio Nielsen

Indhold i dagen:
• Hvorfor formidler vi fra kajak og hvad er udfordringerne ved det? Hvilke specielle muligheder giver en
havkajak for naturvejledning.
• Hvad formidler vi? Er det fugle, planter, alger, opskyl, fisk, kystformer og kystmorfologi, sten, skaldyr m.
m.v.?
• Hvad med kystens kulturhistorie; Ole giver eksempler fra hans formidling i Horsens fjord.
• Hvor formidler vi? Roes der rundt til steder på land eller samles der i flåde på vandet.
• Målgrupper, hvem har vi fat i og er der nogle grupper vi mangler?
• Sikkerhed; skal der være krav til deltagere og i så fald hvilke? Kan folk komme ind fra gaden og tage med
på tur uden videre. Hvad med vejret? Hvornår er det for hårdt?
• Egnede kajaktyper, hvilke er erfaringer har vi med forskellige typer kajakker. Medbring meget gerne den
kajak i bruger til ”kunderne”
• Gode forhandlere, hvor handler I / vi. Får vi rabatter og gode aftaler
• Problemer ved formidling med kajakker. Hvad er dukket op undervejs i jeres virke. Hvordan har I løst det,
hvis det er løst.
• Andet. Formen vil primært være erfaringsudveksling, både rent praktisk i kajakker og mere teoretisk ud
fra indhøstede erfaringer, hvor vi evt. beder nogle af deltagerne om at give korte oplæg til diskussioner.
Det praktiske:
Tovholdere: Naturvejleder Ole Sørensen, Odder museum og naturvejleder Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne.
Sted: Horsens Fjord ved landsiden af Alrø dæmningen.
Tidspunkt: 18. september 08 fra 9.30-15.30
Tilmelding: til naturvejleder Lars Borch på tlf: 86898888 eller mail: larsborch@tdcadsl.dk
Opgiv navn, arbejdssted og emailadresse, da al kommunikation om temadagen foregår pr. mail.
Tilmeldingsfrist: 1. september 08
Pris: Gratis!
Udstyr: Man medbringer selv kajak og rogrej, samt tøj og mad til dagen. I enkelte tilfælde kan Ole være behjælpelig med kajak. (tlf: 86540175 /265906, Mail:ole@oddermuseum.dk)
Med venlig hilsen
Naturvejleder Ole Sørensen og Naturvejleder Lars Borch
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Naturrum
– port til naturen, rum til fordybelse

Af Anne Marie Kamilles,
friluftskonsulent i Friluftsrådet
mail: amk@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet har netop
lanceret et nyt koncept for
naturformidling og friluftsliv.
Vi kalder det ”Naturrum” –
med undertitlen ”port til
naturen, rum til fordybelse”.
Konceptet sigter mod at
skabe spændende fysiske
rammer midt i naturen, hvor
områdets natur, kultur og
friluftsværdier formidles.
Målet er at gøre naturen mere
tilgængelig og inspirere den
besøgende til en tur videre ud
– eller ind – i naturen.
Hvem står bag? Hvem kan søge?

Bag naturrums-konceptet står et part
nerskab mellem Friluftsrådet, Lokaleog Anlægsfonden og Arbejdsmarkedets
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Feriefond. Initiativet og sekretariatet lig
ger i Friluftsrådet. For at konkretisere
konceptet ønsker vi – sammen med lo
kale brugere – at udvikle en række ek
sempelprojekter. Derfor ydes både faglig
sparring og massiv støtte til minimum
fem naturrums-projekter rundt om i
Danmark. Ansøgere kan være forenin
ger, organisationer, myndigheder eller et
partnerskab mellem disse eller andre –
kort sagt – alle kan søge.

Krav til form og funktion

Et naturrum skal leve op til visse form
mæssige og funktionelle krav for at kun
ne tildeles betegnelsen ’naturrum’. Der
er ingen specifikke krav til størrelse,
men der skal for eksempel altid væ-re
en formidling af områdets natur og fri
luftsmuligheder samt mulighed for at
spise sin madpakke i tørvejr. Noget af
det der ligger os meget på sinde er, at vi
med naturrummet ønsker at højne stan
darden for ubemandede faciliteter og
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formidling i naturen. Ved at tilgodese
den æstetiske sans, både i byggestil og i
helheden, håber vi med naturrummet at
kunne imødekomme stigende krav fra
brugernes side til netop æstetik, kom
fort og ikke mindst til helhedsoplevel
sen.

Naturrum for alle

Et naturrum er kendetegnet ved, at der
altid er åbent, der er gratis adgang og en
høj grad af lokalt engagement, men ste
det er uafhængigt af bemanding. Her
ved adskiller konceptet sig fra andre til
bud som naturskoler og naturcentre.
Ambitionen er, at naturrum på længere
sigt kan fungere som et samlet ’brand’
for et netværk af formidlings- og aktivi
tetstilbud i den danske natur.
Målgruppen er altså den brede offent
lighed, primært det, der kaldes det uor
ganiserede friluftsliv.
Håbet er at vi ved at sikre en vis stan
dard af faciliteter og formidling kan lok
ke flere ud i naturen og samtidig give
ekstra indhold og kvalitet til naturople
velsen. Når man møder et naturrum ved
man altså, at man kan komme i læ, hvis
det begynder at regne, og man kan finde
siddeplads til hvile. Samtidig ved man,
at naturrummet formidler områdets na
tur og friluftsmuligheder på tilgængelig
og inspirerende vis. Naturrummet kan
på den måde tiltrække mere uvante,
måske uerkendte, naturnydere – og
åbne op for oplevelserne i området for
dem, der har mod på mere. Andre na
turnydere, erkendte eller ej, kan i natur
rummet vælge fordybelsen i viden om
det omkringliggende landskab – eller
blot fordybelsen.
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’Besøgende’ og ’brugere’

Målgruppen kan både opleve naturrum
som besøgende eller indgå aktivt i ud
vikling, organisering og drift af det en
kelte naturrum. Det er vores oplevelse,
at der er mange ’derude’ som gerne vil
dele deres naturoplevelser med andre.
Både lodsejere som gerne vil åbne op
for naturen i deres område, og forenin
ger og individer, som har ressourcerne,
og gerne vil dele ud af deres viden og
engagement. Der lægges derfor op til, at
der etableres en brugergruppe, som til
knyttes det enkelte naturrum, så det sik
res, at der er lokal opbakning og som
også tager ansvaret for den daglige drift.
Myndigheder som kommunen, skovdi
striktet e.l. kan også involveres i såvel
etablering, som drift og vedligehold.

Hvordan søger man?

Hvis du har eller kender til et område,
en bygning, en udsigt eller en krog som
fanger stedets stemning og kunne gøre
sig som naturrum, kan du søge om at
være med til at konkretisere visionen.
En ansøgning kan tage udgangspunkt i
et projekt, der starter helt fra bunden el
ler et projekt, hvor den fysiske ramme er
på plads, men mangler indholdet – eller
omvendt. Der kan også være steder, der
blot får tildelt navnet, fordi de lever op
til kriterierne. Det er ambitionen, at ek
sempelprojekterne skal vise forskellige
eksempler på, hvordan de fysiske ram
mer, samt det indholdsmæssige og in
formative koncept kan indeholdes i na
turrums ideen.
Eksempelprojekterne skal bygge på lo
kal interesse og medejerskab, og natur
rums-partnerne forventer en egenfinan
siering på 30 procent.
På hjemmesiderne naturrum.dk og
friluftsraadet.dk/1033 er der flere oplys
ninger om ansøgningsprocedure og
tidsfrister. På siden kan du også læse om
minimumskrav samt downloade et idé
katalog, hvor kan du læse mere om,
hvordan disse krav kan tilgodeses. I ka
taloget kan du også plukke ideer til,
hvad der kan være med til at gøre natur
rummet til en berigende oplevelse og en
attraktion i naturen.
o

Hvis du vil vide mere, er du
velkommen til at kontakte
Anne Marie Kamilles på
33 28 04 16 / 33 79 00 79
eller amk@friluftsraadet.dk
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De hiver sig i håret!

Foreningens

- i kommunerne, i staten og på DMU.
De ser det langsomt ske: Der bliver fær
re og færre dyr til at græsse Danmarks
åbne naturarealer.
I nærværende blad er der mange fine
historier om lokale formidlingsprojekter
der involverer til eksempel børn og dyr i
græsningslaug. Det giver os troen på, at
vi er med til at skabe muligheder for, at
den opvoksende generation tilegner sig
viden og handlekompetence til brug for
at kunne bevare biodiversitet og variati
on i den danske natur.
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Men for dem der følger det danske na
turlandskabs udvikling tæt og admini
strerer lovgivning og praktisk pleje af
det åbne land, er det et af det kommen
de tiårs største udfordringer, hvordan vi
får græsset det åbne landskab.
Malkekvæg bliver der færre af. Køerne
græsser på marker lige omkring gårde
ne, og kvierne skal opnå rekordtilvækst
for at stå klar med kalv kun to år gamle.
Der er derfor ikke tid til vitaminpillerne
i de vedvarende enge; kvierne skal gan
ske enkelt vokse for hurtigt til samtidigt
at kunne nå at pleje enge med mynte,
eng-nellikerod og orkideer.
Kødkvæg er rigtig gode naturplejere
og i visse tilfælde kan også heste, får og
geder gøre det rette arbejde. Men støtte
ordningerne er faktisk lavet således, at
der gives langt færre penge i tilskud til
dyr på fine artsrige naturenge, end til
dyr på elendige marker eller enge, der
tages ud af drift. De fine enge forsvin
der, imens de dårligste har afgræsning!!
Vi har selvfølgelig områder med of
fentligt ejede dyr, og vi har små græs
ningslaug mange steder. Men det er
småting i forhold til problemstillingen
på landplan, hvor rigtig meget natur –
store fine ådale, heder, enge, moser osv.
- i dag gror til.

Efter bare ti år uden græsning på eng
områder, vil lysesiv og mosebunke ofte
være dominerende, pil indvandrer og vil
man vejen tilbage til artsrige og farveri
ge enge, er det nu en rigtig svær og
uforudsigelig opgave, som kræver store
ressourcer.
Lige nu lukker ådale over hele landet
sig i begyndende tilgroning – og det vi
mangler er: Køer!
Kan vi og vil vi – udover hvad vi ellers
gør - være med til at synliggøre denne
problemstilling og arbejde for at skabe
borgernes og politikernes vilje til at fin
de vejen til fortsat afgræsning?
Eller skal vi acceptere at den åbne na
tur vil ændre sig væsentligt de kom
mende år?
Mange naturvejledere er ansat nær store
fredninger med afgræsning, så mulighe
den er til stede for kun at se og formidle
vores egen lille trygge baggård og stolt
vise den frem, imens vi helt glemmer at
rigtig mange guldkorn i landskabet for
vandles til tjørne- og pilekrat.
Når vi begynder at diskutere blandt na
turvejledere er der givet uenighed om,
præcis hvilken natur vi skal pleje mod.
Men dialogen med udgangspunkt i vo
res forskellige fagområder (fugle, plan
ter, insekter og pattedyr...) vil være rig
tig sund og nyttig.
I det udfordrende brændpunkt, om
kring tilgroningen af den danske natur,
kan det være lærerigt og kvalificerende
for os alle at kende mere til de forskelli
ge interesser og argumenter – og derved
få sat eget natursyn i spil. Det kan styrke
vores samlede kompetencer i forhold til
at igangsætte, nuancere og kvalificere
endnu mere aktuel borgerdebat om den
danske natur.
Marianne Hald

NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 2 • 2008

N ATU

ER
ED

Her er din ”gamle” bestyrelse
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Bagerst fra venstre: Dorrit Hansen (formand), Helle-Marie Taastrøm, Thomas Gyalokay, Lars Borch, Arne Bondo-Andersen
og Jesper Kristiansen. Forrest fra venstre: Allan Winther, Marianne Hald og Tomas B. Vilstrup.
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Nyt fra Bestyrelsen

Den nye bestyrelse, der trådte sammen efter generalforsamlingen i april i år har lovet at sende redaktionen et
gruppebillede, når de holder deres første møde d.
28.maj - ind til da bringer vi et billede af den ”gamle”
bestyrelse. I den nye bestyrelse er Thomas Gyalokay og
Helle-Marie Taastrøm blevet erstattet af Jeppe Bjerghuis
og Tim Krat.
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Her er listen over Naturvejlederforeningens gode samarbejdspartnere, brug dem godt!

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

55° Nord
Almas Hadsund
Brødrene
Vestergaard
Bornholms Middelaldercenter
Fjeld
& Vestergaard
Fritid
Brødrene
CCNatur
DAN FAUNA Aps
Friluftsshop
Eventyrsport
Naturbutikken
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet
Fjeld & Fritid
NaturBornholm
Fjord og Bælt
Bornholms
Friluftslageret Middelaldercenter
Friluftslageret
Friluftsland (incl. North Face forretninger, i København og Århus)
Friluftsshop
Fjord
og Bælt
Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter
FiskeriKystcentretog Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet
Lejre Forsøgscenter
Kystcentret
Lille Vildmosecentret
Eventyrsport
NaturBornholm
Toursport
Naturbutikken
Naturhistorisk museum,
Århus
Kattegatcentret
- Danmarks
Hajcenter
Nordjyllands Historiske Museums afdelinger
Lejre
Forsøgscenter
Skolebutik.dk ApS
Lille
Vildmosecentret
Toursport
Toursport
DAN
FAUNA Aps
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet.
CCNatur
Wolfcamper A/S
Aalborg Zoo
Toursport

www.55nord.dk
www.almas.dk
www.brdr-vestergaard.dk
www.bornholmsmiddelaldercenter.dk
www.fjeld-fritid.dk
www.brdr-vestergaard.dk
www.ccnatur.dk
www.danfauna.dk
www.friluftsshop.dk
www.eventyrsport.dk
www.naturbutikken.dk
www.fimus.dk
www.fjeld-fritid.dk
www.naturbornholm.dk
www.fjord-baelt.dk
www.bornholmsmiddelaldercenter.dk
www.friluftslageret.dk
www.friluftslageret.dk
www.friluftsland.dk
www.friluftsshop.dk
www.fjord-baelt.dk
www.kattegatcentret.dk
www.fimus.dk
www.kystcentret.dk
www.lejrecenter.dk
www.kystcentret.dk
www.lillevildmose.dk/
www.eventyrsport.dk
www.naturbornholm.dk
www.toursport.dk
www.naturbutikken.dk
www.naturhistoriskmuseum.dk/
www.kattegatcentret.dk
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
www.lejrecenter.dk
www.skolebutik.dk
www.lillevildmose.dk/
www.toursport.dk
www.toursport.dk
www.danfauna.dk
www.valdemarsslot.dk/
www.ccnatur.dk
www.wolfcamper.dk
www.aalborg-zoo.dk
www.toursport.dk

Adresse
Adresse

Taulov
Industriparken 5
Sennelsvej
2
Stangevej 1, Østerlars
Frederiksborggade
28
Sennelsvej 2
Hvilhusevej 1, Tørring
Guldbergsgade 36
Amaliegade 45
Guldsmedegade 33
Vesterbrogade
138 A
Tarphagevej 2-6
Frederiksborggade
28
Grønningen
30
Magrethes Plads 1
Stangevej
1, Østerlars
Læssøegade
12
Læssøegade
12 52
Frederiksborggade
Amaliegade
45 1
Magrethes
Plads
Færgevej 4
Tarphagevej
2-6
Kystcentervej 3
Slangealleen 23
Kystcentervej
Vildmosevej 16, Dokkedal
Guldsmedegade
33
Grønningen 30
Østergade
33 138 A
Vesterbrogade
Wilhelm
Meyers
Alle
210
Færgevej 4
Algade 48

Postnr
Postnr
7000
9560
7700
3760
1365
7700
8983
8600
1256
8000
1620
6710
1365
3720
5300
3760
5000
5000
1360
1256
5300
8500
6710
7680
4320
7680
9280
8000
3720
8000
1620
8000
8500
9100

By
By
Fredericia
Hadsund
Thisted
Gudhjem
København K
Thisted
Gjerlev
Silkeborg
København K
Århus C
København
V
Esbjerg
V
København
K
Aakirkeby
Kerteminde
Gudhjem
Odense
C
OdenseCC
København
København
K
Kerteminde
Grenaa
Esbjerg V
Thyborøn
Lejre
Thyborøn
Storvorde
Århus C
Aakirkeby
Århus CV
København
Århus
C
Grenaa
Aalborg

Slangealleen 2
4320
Lejre
Vildmosevej
16, Dokkedal
9280
Storvorde
Østergade 33
8000
Århus
C
Budolfi Plads 1 36
9000
Aalborg
Guldbergsgade
8600
Silkeborg
Slotsalléen 100, Troense
5700
Svendborg
Hvilhusevej
1, Tørring
8983
Gjerlev
Afdrupvej 11
9830
Tårs
Mølleparkvej
9000
Aalborg
Budolfi
Plads 163
9000
Aalborg
Aalborg Zoo
www.aalborg-zoo.dk
Mølleparkvej 63
9000
Aalborg
Almas Hadsund
www.almas.dk
Industriparken 5
9560
Hadsund
Se mere om
rabatterne på foreningensAfdrupvej
hjemmeside:
www.natur-vejleder.dk
Wolfcamper A/S
www.wolfcamper.dk
11
9830
Tårs
Aalborg Historiske Museums afdelinger
www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48
9100
Aalborg
Naturhistorisk museum, Århus
www.naturhistoriskmuseum.dk/
Wilhelm Meyers Alle 210
8000
Århus C
Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet.
www.valdemarsslot.dk/
Slotsalléen 100, Troense
5700
Svendborg
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Rabat
Rabat
10 %25
rabat
alle varer
% på
rabat
på (incl.
tøj, GPS)
dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog
10 % rabat
undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.
Gratis entré
20%
rabat,
dog
30
% på
jakker
af mærkerne
Lowebåde/kajakker/Husquarna
alpine, Millet og m
25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte
varer.
20% rabat
udstyr, dog undtaget
Kontakt
og hør
nærmere
ingen
rabat
på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.
10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
15% rabat på alt udstyr
20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk
15adgang
% på
beklædning,
rygsække
oginden
fodtøj.
10til %
på bøger
Gratis
i faglige
sammenhænge,
skal adviseres
besøget
gensidig
inspiration
20%Et
rabat,
30 % på
jakker af mærkerne
Lowe alpine, Millet og mountain
Equipment.
stk.doggratis
guidebog
til udstilling+besøgssteder
(værdi
30,-)Dog ingen r
Gratis Entré
20 %Gratis
rabat påentré
varekøb
20%20
rabat.
på Hilleberg
telte. 0% på GPS-udstyrog kanoer og kajakker (Konto: 302016)
% 10%
rabat
på varekøb
15% rabat på Entré
alt udstyr
Gratis adgang
i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget
Gruppepris for medlem med en ledsager
gensidig
Gratis
entré, ringinspiration
gerne på forhånd.
Gratis
Entre. entré, ring gerne på forhånd.
Gratis
Gratis Entre.
20
%
rabat
på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.e
Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)
rabat på
varekøb,
dog10ikke
15 %20
på %
beklædning,
rygsække
og fodtøj.
% på GPS
bøger og madvarer. Også via www.to
Gratis
Entre.
Gruppepris for medlem med en ledsager
Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Gratis
Entre.
10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.
20 %Gratis
rabat påEntre.
varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk
20 %10%,
rabat på
varekøb,
GPS og madvarer.
Ogsåvarer.
via www.toursport.dk
dog
ikkedog
påikke
i forvejen
nedsatte
Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06
Kontakt
og hør nærmere
Kontakt
og hør nærmere
Gratis
20Entre.
% rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.to

Gratis Entre.
10 % rabat
Kontakt og hør nærmere
Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet
Gratis Entr
Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 8
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Nyt fra Bestyrelsen
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Skiftende lederskribenter!
Inspireret af andre stolte foreningsblade,
har vi i bestyrelsen på formandens for
anledning besluttet, at det ikke altid be
høver være formanden der skriver – for
mandens – leder – der derfor nok må
omdøbes til bare at hedde ”Leder”! Det
giver mulighed for at vi bedre kan brin
ge vores forskellige kompetencer i spil,
og målrette lederen efter fx helt aktuelle
debatter eller bladets aktuelle tema. Som
du ser, har Marianne Hald derfor forfat
tet en leder i tilknytning til temaet om
naturpleje.

Strategi for uddannelse for
Bæredygtig udvikling

Naturvejlederforeningen har kommen
teret Undervisningsministeriets "Strate
gi for uddannelse for Bæredygtig udvik
ling”, der netop har været i høring. Vi
skrev blandt andet:
”De danske naturvejledere ser frem
til at være en af de ressourcer, der mobi
liseres optimalt i forbindelse med et
øget samarbejde mellem uddannelsesog miljøsektoren – et samarbejde vi tror
på kan udvikle sig meget frugtbart. I
den forbindelse tilslutter vi os det særli
ge fokus, der er på at styrke den ikkeformelle læring, som vi mener både kan
og bør tilføres flere ressourcer.
Som noget helt centralt opfordrer vi
til, at der holdes et fokus på at styrke
børn og unges muligheder for direkte
læring og gode førstehåndsoplevelser
ude i den danske natur, med henblik på
at styrke den enkeltes tilknytning til na
turgrundlaget.
Vi er glade for strategiens brede mil
jømæssige fokus, og opfordrer til at der
generelt sættes ind mht. forståelse af
konkrete, naturlige økologiske sammen
hænge og bæredygtighedsprincipper,
som afsæt til at kunne opnå handlekom
petence i et demokratisk, nationalt samt i et globalt - samfund i forhold til
bæredygtig udvikling med sammensatte
sociale, økonomiske og miljømæssige
sider.”

Varer med foreningslogo på

Vi har fået en positiv tilbagemelding fra
Fællessekretariatet på vores ønske om at
kunne arbejde videre med produktion
og salg af varer med foreningens logo
på. Vi holder snarest et møde med Fæl

lessekretariatet omkring, hvordan vi
fremover håndterer produktion af be
klædning mv. Men faktum er umiddel
bart indtil da, at ugleshoppen er åben
for salg af de allerede producerede varer,
dog således at kun uddannede naturvej
ledere – altså ugler – kan købe og har
lov til at bære beklædning med uglelogo
på (hvad enten det er som del af for
eningens logo eller ej). Dvs. alle kan
fortsat købe kopperne, og ugler kan her
udover købe polo-T-shirts og mærker
med logo på. Det hele sker ved henven
delse til Tomas Vilstrup på Naturvejle
der@FDF.dk.

Hjemmeside med nyt image
og indhold
Vi er nu langt med overførslen af eksi
sterede data til den nye hjemmeside
samt udvikling af de nye elementer. Vi
har indkøbt et fleksibelt CMS-system
med mange muligheder og fået produ
ceret et nyt layout. Sitet fungerer nu på
vores gode gamle webadresse www.na
tur-vejleder.dk. Medlemmer har fået til
sendt en mail med opfordring til at log
ge på systemet og indtaste
medlemsoplysninger mv. Send os en
mail hvis du ikke har hørt fra os, vi
mangler stadig email-info på en del.
Den gamle webugle, Lars Haugaard, er
fløjet fra reden, og har overladt opdate
ring af sitet til Tomas Vilstrup. En kæm
pe tak til Lars, der har arbejdet støt på
trods af jobskifte for over et år siden, til
en tjans der ofte udspiller sig i felten
langt væk fra computeren.

Nationalpark Thy

Miljøministeren har sendt forslaget om
at oprette ”Nationalpark Thy” i høring.
Naturvejlederforeningen fandt anled
ning til at reagere på forslaget og har
skrevet følgende til ministeren:
”Naturvejlederforeningen finder, at
det er et godt og gennemarbejdet forslag
om oprettelse af en nationalpark i Thy,
men skal dog foreslå en enkelt ændring.
Det fremgår af § 8 i udkastet til be
kendtgørelse om Nationalpark Thy, at
Nationalparkfond Thy skal ledes af en
bredt sammensat bestyrelse, der udpe
ges af miljøministeren. I informations
hæftet om Thy Nationalpark forslår mil
jøministeren at 10 navngivne
NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 2 • 2008
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Nyt fra Bestyrelsen

Naturvejlederforeningen skrev her i for
året til alle de kommuner, hvor Natur
vejlederforeningen ikke er repræsente
ret i kommunens Grønne Råd. Vi tilbød
disse kommuner at udpege en lokal re
præsentant til deres Grønne Råd og stil
le naturvejledernes ekspertise i formid
ling til rådighed.
Vi har fået og får fortsat en masse po
sitive svar på vort brev. Nogle kommu
ner skriver, at deres lokale naturvejleder
er med i arbejdet og de føler sig godt
dækket ind vedr. naturvejledning. An
dre skriver, at når udvalget sammensæt
ning skal op til revision, vil vort forslag
blive taget med i overvejelserne. Og så
er der en række kommuner, der tilbyder
Naturvejlederforeningen en plads i det
Grønne Råd. Dem er vi ved at kigge på
nu og finde lokale repræsentanter til for
Naturvejlederforeningen. Foreløbig har
vi udpeget følgende nye repræsentanter
i Grønne Råd:
• Sorø Kommune: Naturvejleder
Jørgen Tybrind, Kongskilde Fri
luftgård.
• Sønderborg Kommune: Naturvej
leder Andreas Hermann, Nordals
Natursskole.
• Greve Kommune: Naturvejleder
Johnny Skjoldborg, Ishøj Natur
skole.

F

myndigheder og organisationer får
plads i bestyrelsen for nationalparkfon
den.
Naturvejlederforeningen skal hermed
foreslå miljøministeren, at der også ud
peges en repræsentant for Naturvejle
derforeningen til Nationalparkfond
Thy´s bestyrelse. Naturvejlederforenin
gen er naturligvis indstillet på at foreslå
såvel en kvindelig som en mandlig lokal
naturvejleder til bestyrelsesposten.
Vi vil gerne begrunde vort forslag om
en naturvejleder i nationalparkfondens
bestyrelse:
Naturvejlederforeningen støtter varmt
planerne om nationalparker i Danmark.
Alle erfaringer fra udlandet viser, at en
stærk formidlingsindsats er nødvendig
for at sikre den nødvendige folkelige op
bakning bag nationalparker. Naturvejle
derforeningen er derfor sikker på, at de
kommende danske nationalparkers
fremtid og succes afhænger af der sker
en samlet, koordineret formidlingsind
sats, herunder en stærk naturvejled
ningsindsats. En sådan formidlingsind
sats kan skabe den nødvendige folkelige
forståelse for at vi skal have nationalpar
ker i Danmark og at de kan være med til
generelt at fremme forståelsen for at
tage vare på vore natur- og kulturmiljø
værdier.
Naturvejlederne besidder stor erfaring
og viden på formidlingsområdet – den
vil vi gerne gennem en bestyrelsespost i
nationalparkfondens bestyrelse stille til
rådighed for miljøministeren for at være

RVEJ L

Bliv medlem

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






Medlemskab 2008 (medlemmer modtager 1 ex. af bladet)
Personligt abonnement (1 ex. af bladet)
Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet)
Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder
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500,- kr.
300,- kr.
800,- kr.
75,- kr.
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Naturvejlederforeningens
internationale Udvalg

Naturvejlederforeningens bestyrelse be
sluttede først på året at genoplive for
eningens internationale udvalg. Gen
nem NATURvejleder og Netuglenyt
opfordrede vi interesserede medlemmer
til at melde sig. På bestyrelsesmødet den
27. juni 2008 kunne vi så nedsætte ”Na
turvejlederforeningens internationale
Udvalg” med følgende sammensætning:
•
•
•
•
•
•

Arne Bondo-Andersen (formand)
Jeppe Berghuis
Lars Nygaard
Bo Storm
Rikke Laustsen
Mette Åskov Knudsen

Udvalgets opgaver er at rådgive Na
turvejlederforeningens bestyrelse i in
ternationale spørgsmål og skrive et op
læg til politik og konkret handlingsplan
for Naturvejlederforeningens internatio
nale engagement. Oplægget skal be

handle de punkter, der blev rejst på Na
turvejlederforeningens årsmøde 2008 og
skal være færdigt til Naturvejlederfor
eningens årsmøde 2009.

”Job-swop”

Naturvejlederforeningens bestyrelse for
nemmer stor interesse blandt forenin
gens medlemmer for at videreuddanne
sig og få ny inspiration ved kortere og
længere studieophold i udlandet, ”job
bytte” med udenlandske naturvejledere
etc. Det er en udvikling vi gerne vil støt
te. Sidste vinter støttede vi en dansk na
turvejleders ophold i New Zealand, og i
denne sommer har vi formidlet 3 dan
ske naturvejlederes ophold i Jotunhei
men Nationalpark i Norge.
Men i bestyrelsen vil vi gerne have løf
tet ”job-swop” til at være en naturlig del
af naturvejledernes efteruddannelse.
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at
sætte dette på dagsordenen på bestyrel
sens første møde med Fællessekretaria
tet efter sommerferien.

Att lära in ute
Falu kommun genom Alla Tiders Teknik har i samarbete med Naturskolor
tagit fram en serie böcker för utomhuspedagogik. Böckerna vänder sig till
dig som är lärare i framförallt grundskolan och ska ge dig inspiration att
förlägga olika lektioner utomhus.
Samtliga böcker finns att köpa på www. teknikverkstan.com.
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MateMatik år F-9
Att lära in matematik ute vänder sig till elever från år F-9. Boken ger dig
som lärare inspiration till att använda utomhuspedagogiken för att komplettera den vanliga undervisningen. Här får du konkreta förslag hur
du kan lägga upp din lektion. Att använda sig av utomhuspedagogik
skapar både lust och engagemang hos eleverna.
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engelska år F-9
Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda uterummet som ett klassrum, men är ofta osäkra på hur det ska gå till.
Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur du kan lägga upp
språkundervisningen ute, och ger tips om övningar som kan användas i
skolans alla årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa undervisning i andra moderna språk. Vid utevistelse blir muntlig kommunikation
en naturlig del av lärandet.
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MateMatik Förskolan
Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med språket, grundläggande begrepp, sortering och mönster ute och i lekform. Leka och lära matematik
ute i förskolan innehåller en samling övningar som lekfullt tränar detta,
och passar att utföra på förskolegården eller i närmaste skogsdunge.
Ute året rUnt
Med boken Att lära in ute året runt vill vi visa hur vi bedriver utomhusverksamhet hela året på Nynäshamns Naturskola. Boken är indelad i 9
olika teman med hänvisning till läroplanens uppnåendemål för årskurs
5 och 9. Här finns beskrivningar av utedagar, förarbete, efterarbete och
olika övningar som ska inspirera till att våga ta steget och gå ut med
sina grupper.

Åk F-9
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Nyt fra Fællessekretariatet
Tilskud til klima-koordinator
Friluftsrådets bestyrelse har på deres møde i juni
besluttet at yde et tilskud via Tips- og lottomidler
til friluftslivet til ”formidling om effekter på na
turen som følge af klimaændringer.” Tilskuddet
omfatter dels udgifter til afholdelse af seminarer
og dels ½ års løn til en klimakoordinator, som
skal stå for koordinering og netværksdannelse
indenfor naturvejlederordningen samt for op
samling af formidlingsformer i tilknytning til
klima. Efter sommerferien vil der blive nedsat
en styregruppe, som udarbejder rammerne for
projektet og for klimakoordinatorens opgaver.

Arbejdsgiverkonference 20.- 21.
november 2008 i Svendborg

Konferencens overordnede formål er at sætte fo
kus på mulighederne for naturoplevelser og fri
luftsliv i forhold til naturvejledning og naturfor
valtning. Konferencen henvender sig primært til
naturvejlederes arbejdsgivere, men naturvejlede
re er også velkomne sammen med deres arbejds
givere. Potentielle arbejdsgivere er også meget
velkomne.
Programmet er under udarbejdelse og bliver
udsendt i løbet af august. Det udsendes til alle
naturvejledere, og andre kan kigge med på na
turvejlder.net. Der bliver tale om 2 meget spæn
dende dage med inspirerende workshops, ved
kommende debatter, erfaringsudveksling samt
fokus på nye idéer og samarbejdsformer.
Torsdag aften kommer til at foregå i Natura
mas flotte rammer, hvor der venter deltagerne en
oplevelse ud over det sædvanlige! Konferencen
afsluttes med en plenumdebat, hvor det bliver
muligt at diskutere fremtidige perspektiver på
naturformidling og naturforvaltning med indfly
delsesrige beslutningstagere på området.
Find sidste nyt på http://www.naturvejleder.net

Der gode muligheder for støtte til
Lokale Grønne Partnerskaber

Tips- og Lotto midler hos Friluftsrådet til lokale
grønne partnerskaber. http://www.groennepart
nerskaber.dk

Psykotoper – nyt ord for et
rekreationssted

En psykotop er et begreb, som man er begyndt at
bruge for et rekreationssted for mennesker og
naturligvis også et levested for dyr og planter.
Undersøgelser har vist, at jo længere tid vi
mennesker opholder os i rimelig uforstyrret na
tur med så få artefakter som muligt, fx skilte,
brændestabler og hegn, jo mere pulsnedsættende
og afstressende bliver vi - både mentalt og fysisk.
Derfor er der specielt behov for at etablere psy
kotoper i skove og naturområder tæt på byer,
hvor mennesker bor, så afstressende uforstyrrede
områder kan brugen i dagligdagen.
I regi af Naturvejlederordningen har Friluftsrå
dets sundhedskonsulent igangsat nogle pilotpro
jekter:
• I Køge arbejdes der sammen med naturvejle
der Henrik Lerdorf på at skabe nogle pause
bænke i unikt design, der opstilles i små psy
kotoper i gå afstand fra bymidten.
• Sammen med naturvejleder Marianne Mark
på Vesterbro i København skal et pilotprojekt
afklare mulighederne for at rehabilitere en
gruppe nydanskere i en bynær psykotop.
Vi vil gerne sætte gang i mere, og vil derfor gerne
i høre fra naturvejledere, synes det kunne være
spændende, at være med i et pilotprojekt. Det
kunne eksempelvis være at skabe en ”stress-af
sti”, dvs. en terapihave i fx stiformat. Udfordrin
gen er bl.a. udvikling af et diskret stiforløb med
indirekte naturvejledning. Hvis du er interesse
ret, kontakt sundhedskoordinator Thomas Neu
mann, Friluftsrådet, tne@friluftsraadet.dk tlf.
3328 0423.

Der er rigtig gode muligheder for tilskud til pro
jekter, som gavner naturen, mulighederne for fri
uftsliv og formidling om naturen. Det kan f.eks.
være fjernelse af krat, etablering af en bålplads,
trampestier, skilte… Man kan indgå et partner
skabsprojekt med lokale foreninger, institutioner,
kommuner mv. og søge medfinansiering (op til
50 %) fra denne pulje. Miljøministeriets pulje er
på 50 mio. kr. (2007-2009) og 40 projekter har
indtil nu fået støtte herfra. Man kan også søge
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En god
naturoplevelse...
Søg penge fra tipsmidlerne

Har du en god idé, som
kan gi’ dig og andre
oplevelser i det fri?
Så har Friluftsrådet måske
pengene! Og det er let at søge.
Du kan få et ansøgningsskema tilsendt
fra Friluftsrådet eller hente det på
vores hjemmeside www.friluftsraadet.dk
under ”Tips/Lotto”. Her kan du også
læse meget mere om mulighederne og
finde inspiration.

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

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil
have mere at vide.
Ansøgningsfrist tre gange om året:
1. juli, 1. november og 1. marts.
Tips- og lottomidler til friluftslivet administreres af Friluftsrådet
Vi støtter bl.a.:
Telt, shelter, vikingeskib, havkajak, fiskeplatform, christaniacykel, bålplads, informationsfolder, bålhus,
frugttræer, udsigtsplatform, skolebigård, fuglekasser, feltnaturformidlingsudstyr, snittekasser, fugletårn,
naturvejleder, naturpark, vikingehus, båludstyr, vandkikkert, plancher, informationstavler, flydebro, snittebænke, undervisningsmateriale, affaldskampagne, guidebog, formidlingshus, handicaprampe, bro,
håndbog, konference, forskning, båd, naturskole, trampesti, idéudvikling, naturbøger og meget andet.

GODE BILISTER
KØRER SIG IGEN TIL

REKORDOVERSKUD
l
G
r. ti
io. k SIKRIN
m
0
R
1
O
2
F
k på GFhec rne af
c
s
u
e
Bon lemm
d
e
m

Jens Myrup
- medlem af GF

Ring 54 70 77 84 eller besøg billigere-bilforsikring.dk

Billigere-bilforsikring.dk

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

42

NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 2 • 2008

Mere udstyr til feltbrug
VI FØRER OGSÅ PASCO DATAOPSAMLING
Læs anmeldelsen i
Naturvejleder nr. 3 2006

GPS’er og
naturformidling
går hånd i hånd
på ture !

20.20.02
20.20.00

47.00.00

KIG IND PÅ VORES HJEMMESIDE
www.gundlach.dk
– for at følge med i nyheder og tilbud
Gundlach A/S
Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand

Tel. +45 8694 1388
Fax +45 8694 2486

gundlach@gundlach.dk
www.gundlach.dk

VANDLØBSBAKKE
Til biologisk bestemmelse af
vandløbskvalitet.
Kvaliteten vurderes ved at indsamle så mange forskellige dyr
fra vandløbet som muligt.
De indsamlede dyr lægges i
rummene ud for de tilsvarende
tegninger.
Forureningsgraden aflæses ved
at se, hvor mange af rummene
der er dyr i, og derefter sammenligne med skalaen over forureningsgraden.
På låget findes grundig vejledning
og metodebeskrivelse om indsamling af dyr.

w w w. s c a n d i d a c t . d k
Tlf.: 49 13 93 33 • Fax: 49 13 83 85
E-mail: admin@scandidact.dk
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30 1412 Va n d l ø b s b a k ke
Pris pr. stk.
kr.
365,00
Sæt med 6 stk.
kr. 1.975,00
Forsendelse: kr. 60,Priserne er opgivet ekskl. moms.
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