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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

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.

Naturvejledernes årskonference

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Dorrit Hansen, Bøgevang 27, 2830 Virum
Foreningens e-post: ugler@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Dorrit Hansen (formand)
Jesper Grube Kristiansen
Allan Winther
Marianne Hald
Arne Bondo-Andersen
Lars Borch
Tomas B. Vilstrup
Jeppe Bjerghuis
Tim Krat
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Midt i den søde juletid lander Naturvejleder i din postkasse. Der er god tid til
at finde en lun krog i stuen og blive beriget med refleksioner og erfaringer om
klimaformidling.
Klimaforståelse og konsekvenser af
klimaforandringer er et vidtfavnende
emne. Naturvejlederens typiske arbejdsmetode med at gå ud i naturen og” vise
det” er kommet på noget af en pædagogisk udfordring: Klimaproblematikker
favner hele verden, der er meget, der
ikke umiddelbart er synligt, klimaforandringerne sker over lang til og ændringer i naturen kan skyldes mange forskellige faktorer på samme tid. Heldigvis er
et andet karakteristika for naturvejledere, at nye udfordringer er hverdagskost.

Baggrundsguf og formidlingsideer

Et bredt spektrum af forfattere har bidraget til dette meget spændende temanummer om formidling af klimaproblematikker. En forsker og fagmand har

givet deres bud på hvilke udfordringerne der ligger for naturforvaltningen i
Danmark. Naturvejledere og andre formidlere har beskrevet om hvad de gør
og nogle meget konkret, hvordan de
formidler om klima. I skrivende stund
er Naturvejlederordningens ½ tids stilling som klimakoordinator ledig, men
heldigvis har vi Klimaformidling.dk,
som naturvejleder KarenVesterager introducerer her i bladet. Her på redaktionen har vi samlet links og oversigtsstof
fra forskellige troværdige kilder. Læs
bare!

Tema: Klimaforandringer
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Klima kick-off

Niels Hansen, er pressechef på DMI under Klimaministeriet og har om nogen
gjort sig overvejelser over ”hvordan klimaformidling”. Niels får derfor æren af
at indlede temanummeret med et verbalt kick-off til andre klimaformidlere.
Hermed ønsker redaktionen godt nytår og rigtig godt klimaår!
Redaktionen for dette temanummer
bestod af
Anja Hørnell,
Dorrit Hansen og
Stella Blichfeldt
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0 Vi har brug for dig... 0

Har du noget vi kan få glæde af?
Selv om NATURvejleder er opbygget omkring et tema, så er der også
altid plads til artikler om det du synes er interessant!
Skriv til NATURvejleder...

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

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

Redaktion:
Stella Blichfeldt; stb@sns.dk
Anne Johannisson; ajo@sns.dk
Ulla Didriksen; ud@zoo.dk
Anja Hørnell; anjanatur@gmail.com
Dorrit Hansen; dorrit.hansen@skolekom.dk
Kari Hald; kah@sns.dk
Allan Gudio Nielsen; allan.nielsen@dof.dk
Finn Lillethorup; finli@vejle.dk
Allan Winther: aw@fvc.dk
Lars Stubkjær Nielsen (ansh); lsn@sns.dk
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Død og ødelæggelse må ikke gå
hen og blive det eneste vi
forbinder med klimaændringer.
Tegning Allan Gudio Nielsen

Klima på kogepunktet
- gode råd til fremsynet formidling
Det er rigtig trendy at være
klimavenlig. Og et emne, en
begivenhed eller en person
der er kørt op på darlingniveau, må også ned igen.
Jeg nævner i flæng tryghed
gennem aktieinvesteringer,
kvindelandsholdet i håndbold
og Britney Spears.

Af Niels Hansen,
pressechef på DMI
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Klimaet er altså gået hen og blevet stjerne for en aften. Og hvis du personligt
tror på, at klimaet har et problem og at
vi kan og skal gøre noget ved det, så har
du hermed til opgave at sætte tingene i
deres rette perspektiv overfor dine tilhørere. For hvis vi rent faktisk skal redde
kloden fra os selv, så kommer indsatsen
til at række langt, langt ind i det 21. århundrede. Vi skal altså designe en undervisning og skabe et tankegods, vi kan
bygge videre på de næste 30 til 50 år.

Jeg har her samlet seks tanker til overvejelse, når du designer din indsats på
klimaområdet. De tre første har med
fagligheden at gøre og de tre sidste med
formidlingen.

Skil skidt fra kanel

Verden er fuld af problemer og lige nu
påklistres rigtig mange af dem prædikatet ”klima”. Og selv om det betyder spalteplads og taletid, betyder det også, at
mange almindelige mennesker får udvandet deres opfattelse, hvad essensen i
klima-problemet er. Selvfølgelig er der
en stor gråzone og der er klimaaspekter
i mange sager, men når ”Klimabrev
kassen” i Kristeligt Dagblad besvarer
spørgsmål om sur regn og ozonhullet
over Antarktis, så er vi ude over grænsen for, hvad vi kan beskylde de menneskeskabte klimaændringer for.
Det er derfor en stor og vigtig opgave,
at formidle hvad der er ’klima’ og hvad
der ikke er. Altså skille skidt fra kanel,
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så folk kan overskue problemet og meget nemmere beslutte sig for, hvor de vil
sætte deres personlige indsats ind.

Den måde klimadebatten føres
på har skabt stor uklarhed om,
hvem der har legitimitet til at
mene noget om den naturvidenskabelige del af problematikken.
Er Bjørn Lomborg - for ham er det
- f.eks. klimaekspert?
Public Domain Foto.

Undgå argumentativ rovdrift

Selv uden klima-argumentet er hæmningsløst energiforbrug et problem, der
skal tackles. Både fordi det giver ikkeklimarelaterede miljøproblemer og fordi
vi skal huske, at indkøb af olie og kul i
udlandet dræner statskassen.
Samtidig er der på sigt talen om grov
udnyttelse af en stadigt svindende ressource. Præcis hvor længe de fossile
brændsler rækker er usikkert, men blot
det, at hovedparten af de kendte lagre
kontrolleres af nogle af verdens mest
udemokratiske regimer, burde få os til at
tænke os om en ekstra gang.
Summerer vi op på situationen, så er
det værste der kan ske ved at vi skifter
fokus væk fra kul og olie til vedvarende
energi, at vi - hvis klimaforskerne tager
fejl - i 2030 står med en energisektor på
danske hænder og baseret på danske
ressourcer. Det er en mindst lige så valid
grund som klimaet for at tænkt grønt og
spare energi - og den giver mening for
mange, som ellers synes at klima blot er
varm luft.

Peg på - og påpeg - de rigtige kilder

Hvem ved noget om klimaændringer?
Hvis man skal tro avisernes leder og læserbrevsspalter så er det ”alle”. Der er
ikke den bager, økonom og pensioneret
lokofører, som ikke har et vægtigt og
vigtigt indspark til debatten om, hvorvidt klodens klima er i bevægelse nu og
i fremtiden.
Problemet er, at vi lige præcis på klimaområdet har blandet det legitime i
enhvers mening om klimaændringen
(hvad skal vi gøre, hvad må det koste, er
det vores problem) sammen med det legitime i enhvers mening om eksistensen
af klimaændringer (stiger temperaturen,
har drivhusgasserne skylden, fungerer
klimamodellerne?). Dermed er det blevet meget uklart, hvem der er de egentlige klimaeksperter.
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Dermed er vi endt med at diskutere et
videnskabeligt fænomen som kun få
eksperter på verdensplan forstår som
om vi alle har den faglige indsigt, der
skal til. Og selv om der er eksempler på
andre områder hvor der hersker en slags
videnskabelig wild west, så hører de til
sjældenhederne - kost og ernæring er
dog et andet markant område som aktuelt er på vej igennem samme vridemaskine. Men tænk hvis f.eks. onkologerne
på Rigshospitalet hele tiden skulle diskutere, hvorvidt kræft rent faktisk eksisterer eller om det er noget, de havde
’fundet på’, for at sikre deres fede hyre
(noget klimaforskerne ofte må lægge øre
til for deres flade offentlige lønninger).
Det er altså vigtigt, at vi understreger
at klimaforskningen er en sag for klimaforskerne. Og samtidig understreger, at
folk skal indhente deres viden fra legitime kilder og ikke - i alt fald ikke kun fra dagspressen.

Vær troværdig

Kernen i al klimaformidling - ja i al formidling overhovedet - er troværdighed.
Er du ikke troværdig, så flytter du ikke
tilhørerne en tøddel, for folk gør hvad
du gør - ikke hvad du siger.
Det betyder, at dine handlinger, og de
omgivelser du har ansvaret for, skal
trække i samme retning som dine udsagn. Derfor kommer du naturligvis
standsmæssigt på cykel, når du møder
en gruppe i naturen (med mindre du
har det helt store udstyr med), der er
elsparepære på naturskolen og museet
fyrer ikke for fuld knald med åbne vinduer.
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Det amerikanske ’High Water
Line’ er et forsøg på at synliggøre
de usynlige klimaændringer.
Projektet udpeger effekterne af
højere vandstand og kraftigere
stormfloder i amerikanske kystbyer, ved at indtegne ti fod højdekurven gennem det metropole
landskab.
Ti fod er - i New York hvor det
hele begyndte - den højde vandet
når under ekstreme stormfloder
som anno 2000 forventes hvert
100. år.
Den type stormfloder bliver meget hyppigere i fremtiden og vil i
år 2080 måske forekomme så
ofte som hvert 4. år.
Foto: Hose Cedeno.
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Synliggør problemet

”Klima” og ”klimaændringer” er usynlige - og derfor svære at formidle. Det er
ikke muligt at pege på et reelt fænomen
og sige ”se - der er klima”. Og hver gang
vi alligevel gør det - om det så er gletscheren i Jakobshavn eller Hurricane
Katrina - så lyver vi en lille smule.
Klimaet og dermed klimaændringer
er nemlig ren statistik og ikke ét eneste
af de fænomener, som i dag bliver
nævnt som det endelige bevis for et ændret klima, kan stå alene. Det bliver vi
nødt til at acceptere og starte eftersøgningen efter det som vi så kan vise. Og
hvad er det så. Her bliver jeg jer langt
hen af vejen svar skyldig trods mange
tænksomme timer på cyklen. Men lige
præcis at visualisere svært tilgængeligt
stof er jo en spidskompetence blandt
netop jer naturvejledere.

Grin før vi græder

Sidst men ikke mindst, så er det vigtigt
at holde Dommedag fra døren. Både i
bogstavelig og overført betydning.
Al den dystre klimasnak ender nemlig
med at sætte sig som en decideret angst
for fremtiden - en angst der fører til
passivitet, fordi det hele bare virker
udenfor vores kontrol. For at genvinde
magten bliver vi nød til at puste arrangement i folk - og hvad er bedre til det
end det gode grin som derudover både
involvere og sætter tingene i perspektiv?
Vi må altså gerne - jeg mener endda vi
skal - lave sjov med den globale opvarmning. Og det er der heldigvis andre
med en kvikkere pen end min, der også
mener. Tak Allan.
o
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Fotos: Michael Stoltze

Planer og plads skal
ruste naturen til klimaet
I snart 10 år har politikere,
eksperter og grønne orga
nisationer efterlyst bedre
planer, mere plads og flere
midler til sikring og udvikling
af naturen i Danmark.
Men Danmark har endnu ikke
en national plan for naturen.
Det var grunden til, at blandt
andet ophævelsen af den
tvungne brak i 2008 førte til
alvorlige ødelæggelser af
naturværdier, som ifølge
regeringens overordnede
mål for Danmarks natur
aldrig burde være sket.
Det Økonomiske Råd mener, at de
83.000 ha (ca. 20 %) af Danmarks lysåbne natur er blevet pløjet op i første halvdel af 2008 uden skelen til samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er en
åbenlys skandale.
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Naturen skal have mere plads, og
den lysåbne natur skal plejes
bedre. Mange arter er fortrængt
til få og små levester, som f.eks.
Høvblege på Møn. De har brug
for mere plads.
Denne timianskøllesværmer
findes kun på Høvblege.

Klimaet stjæler billedet

Man kan med nogen ret hævde, at tidens fokus på klimaforandringerne har
fjernet opmærksomheden fra naturens
tilstand i Danmark. Det var tydeligt under valgkampen op til folketingsvalget i
2007, hvor alle miljødebatter handlede
om klimaforandringer og vedvarende
energi. Sådan har det stort set været siden, og det er formentlig en grund til, at
de seneste overgreb mod naturen trods
eksperternes advarsler har fået forbavsende ringe omtale i medierne.
Søger man i Google på ordene klimapolitik og naturpolitik, får man henholdsvis ca. 44.000 og 8.000 hits. Klimaet hitter – det gør naturen ikke.
Imidlertid er der god grund til at styrke naturpolitikken ekstra meget nu,
hvor klimaforandringerne ser ud til at
være uundgåelige. Temperaturstigning,
øget nedbør og stigning i havets vandstand stresser naturen. Økosystemerne
vil forandre sig, nogle plante- og dyrearter vil forsvinde, mens andre vil indvandre sydfra.
Naturen ændrer sig med tiden, og sådan har det altid været. Men i Danmark

Af Michael Stoltze.
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Mere skov i Danmark er en fordel for både klima,
biodiversitet og miljø. Dette motiv er fra den urørte
Suserup Skov på Sjælland.

Foto: Michael Stoltze

er kun omkring 1 % af landarealet vild
natur. Ca. 15 % er dækket af forholdsvis
ekstensivt udnyttede skov- og naturarealer, men resten er intensivt udnyttet til
landbrug, gran- og juletræsplantager,
byer, huse, veje o.s.v.
Den vilde natur har altså meget lidt
plads, og dens tilholdssteder er konstant
truet af påvirkninger fra næringsstoffer
fra vand og luft, sprøjtemidler, dræning
osv.

Trængt og følsom natur

Trængt natur er følsom overfor klimaforandringer og ekstremt vejr. Når naturtyper og arter kun har få og små bastioner, kan en enkel sæson med
ekstremt vejr få fatale følger. F. eks. resulterede den tørre forsommer i 1992 i,
at dagsommerfuglen kommabredpande
uddøde fra sine sidste to levesteder på
Øerne, og at to sommerfuglearter, sortplettet blåfugl og timiankøllesværmer,
var meget tæt på at uddød helt i Danmark. De findes nu kun på overdrevet
Høvblege på Møn. Mange andre planteog dyrearter findes nu kun på én eller
ganske få lokaliteter og er derfor i krise.
Dertil kommer, at der nu er så få og
små arealer med god natur tilbage, at
mange plante- og dyrearter har svært
ved at flytte sig i takt med klimaforandringerne. Vandringsvejene er for dårlige.
Den samlede naturpolitiske reaktion
på klimaforandringerne bør derfor
være, at planer og mere plads skal ruste
naturen til fremtidens vilkår.
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Redningsplaner for udvalgte arter, f.eks.
den danske vildlaks, har i mange tilfælde berettigelse uanset klimaforandringerne. Men i andre tilfælde må man
lade naturen gå sin gang under klimaforandringerne. Det vil f.eks. være omsonst at iværksætte redningsplaner for
nattergalen, der sandsynligvis vil forsvinde som dansk ynglefugl, hvis det
bliver varmere.

2010-målet

EU og den danske regering har som
mål, at tilbagegangen i naturens mangfoldighed skal standses senest i år 2010.
Den udfordring er ikke er blevet mindre
af de igangværende klimaforandringer.
Så mens vi og resten af verden arbejder
sig frem mod en energipolitik uden alvorlige følger for Jordens klima, skal
Danmark sætte handling bag målet om
at standse naturens tilbagegang.
Stribevis af rapporter fra ind- og udland har i årevis efterlyst en ambitiøs
handlingsplan for Danmarks natur. Men
handlingsplanen er blevet ved snakken.
Og mens pengene til naturpleje og naturgenopretning er skrumpet ind, er
omkring 20 % af Danmarks lysåbne natur altså pløjet op alene i første halvdel
af i 2008.

Grøn vækst

Ved udgangen af 2008 har Danmark
stadig ingen samlet plan eller penge til
beskyttelse og udvikling af naturen, så
det ser sort ud for 2010-målet. De sidste
forhåbninger knytter sig nu til projekt
”Grøn vækst”, som regeringen barslede
med den 22. august 2008.
”Grøn vækst” skal resultere i en samlet
plan for miljø, natur og landbrug i 2009.
Der er bred enighed om, at dette er en
god ide, men ellers er der udbredt skepsis overfor projektet, der har tydeligt
sigte på at fremme vækst i landbruget.
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Foto: Michael Stoltze

I kommissoriet for ”Grøn vækst” står dog blandt andet:

”Miljø- og naturplan Danmark 2020. Miljøet, klimaet og
naturen skal beskyttes endnu bedre end i dag, og vi skal
sikre en natur i fremgang. Udledningen af næringsstoffer
skal sænkes yderligere, og udledningen af drivhusgasser
og skadevirkningerne af sprøjtegifte skal ned. Regeringen
ønsker en samlet naturplan, med afsæt i de ambitiøse
målsætninger for vandmiljøet og naturen i vandrammeog Natura2000-direktiverne. Planen skal udpege konkrete
indsatser for mere og bedre natur, der er tilgængelig for
borgerne.”
Den naturpleje, genopretning og udlæg
af nye skov- og naturarealer, som kan
føre drømmen om mere og bedre natur
i Danmark ud i virkeligheden, vil kræve
investeringer på omkring 3 milliarder
kr. årligt over de næste 4 årtier.
En sådan naturplan, der vil forbedre
naturens kvalitet og øge arealet med
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Opdyrkning af vådområder som
her ved Gudenådalen i 2008,
er en rigtig dårlig idé.
Langs vandløb, søer og kyster bør
man tværtimod genoprette og
planlægge for vådområder.
Det gavner biodiversiteten, øger
kulstofbindingen og gavner
vandmiljøet.

skov og natur med ca. 50 % på ca. 40 år,
vil være den bedste garant for, at Danmark fremover får en rig natur i et (måske) ændret og mere foranderligt klima.
Regeringen fremlægger udspillet til
”Grøn vækst” efter nytår 2009.
o
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”Vil vi prøve på at
holde fast i viber
og vadefugle eller
vil vi byde
hærfugle, biæder
og ellekrager
velkommen?”

Klimaproblematiken
fjerner fokus
fra naturens
største problemer
Oprindelig var formålet med
dette interview at få nogle
kloge ord om klimaændringernes effekt på den danske
fauna, men professor Carsten
Rahbek fik sat faunaspørgsmålet lidt i perspektiv ved at
se på tingene i en større sammenhæng: Vores forvaltning
af den danske natur – dyrenes
levesteder.

Telefon interview med professor
Carsten Rahbek fra Københavns
Universitet, Biologisk Institut,
Center for Makroøkologi og
Evolution.
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Hvordan påvirkes den danske fauna af klimaforandringerne?

Der vil ske store forandringer; arter vil
komme og andre arter vil forsvinde. Habitattyperne vil forandres og naturens
timing vil forandres. Det kan man tolke
negativt, neutralt eller positivt alt efter
ens natursyn. Men at det bliver meget
anderledes, det er der ingen tvivl om.

Hvilke konkrete dyr vil være interessante at
se nærmere på i denne forbindelse?

Fugle: I forhold til internationale klimascenarier, betyder klimaændringerne en
udskiftning i artssammensætning på ca.
20 %. Arter knyttet til våde enge vil blive hårdere presset fordi de våde enge vil
tørre ud i større grad. Arter der kommer til syd fra, vil typisk være arter der
er tilknyttet lidt tørrere habitattyper,
tørre overdrev, busk stepper – lidt som i
det sydlige Tyskland.
Pattedyr: Få arter vil forsvinde. Det vil
være arter der i forvejen lever på deres
sydlige udbredningsgrænse. For eksempel vil en truet art som Birkemusen formentlig få det svært. Til gengæld er der
virkelig mange arter der potentielt kan
indvandre sydfra.

Kan du sætte navn på nogle flere arter?

Spørgsmålet om hvilke konkrete dyr der
vil være interessante at se nærmere på,
fører over i spørgsmålet om hvordan vi
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vælger at forvalte vores natur. Her mener jeg, det kan være værd at bringe vores natursyn til debat. Skal vi holde fast i
den måde vi naturforvalter nu, hvor vi
vil have natur som for 100 år siden, eller
skal vi give plads til at lade naturen tilpasse sig klimaændringerne? Vil vi have
kunstigt våde enge eller naturlige tørre
buskstepper; Vil vi prøve på at holde
fast i viber og vadefugle eller vil vi byde
hærfugle, biæder og ellekrager velkommen?
Vi vælger jo selv, -statisk eller dynamisk naturforvaltning. Med klimaændringerne bliver det væsentligt dyrere at
fastholde den statiske naturforvaltning
og man kan spørge om vi skal fastholde
de klimapressede dyr til en hver pris?
Men det er ikke simpelt, for arterne er
ikke det samme ”værd”: Nattergal og
sydlig nattergal er to almindelige arter
som vi henholdsvis må vinke farvel og
sige goddag til. Her går artsudskiftning
”lige op” – de ser ens ud, lyder ens og
begge er almindelige arter. Men hvad så
med en internationalt sjælden art, som
rød glente, der måske vil forsvinde til
fordel for den almindelige sort glente,
der vil komme?

Hvad vil du, som forsker anbefale naturvejlederne at fokusere på omkring formidling af
klimaforandring?

Fokuser på de egentlige problemer for
den danske natur: pladsmangel og kvælstofforurening. De er for naturen lige
virkelige og langt vigtigere end evt negative effekter af klimaforandringerne.

Hvor ser du de største udfordringer?

At vi stopper med at være mediehysteriske omkring klimaforandringer fordi
klimaforandringerne ikke er det største
problem for naturen i Danmark. Vi skal
ikke gøre klimaproblematikken til hovedproblemet; det største problem er, at
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der ikke er plads til naturen. Derefter, at
der ikke er plads til naturen og så at der
ikke er plads til naturen. Det 4. problem
er kvælstofbelastningen. Så kommer de
invasive arter og først derefter kommer
klimaforandringerne som forstærker de
andre problemer.
Nogle af vores klimatiltag er direkte
ødelæggende for Danmarks natur; for
eksempel argumenteres der for at vi skal
dyrke biobrændsel i stor stil, og at det
bl.a. skal skepå de marginale landbrugsjorde med masser af gødning og pesticider langs vores vandløb!!! Et andet eksempel er at forslag om plantning af
hurtigt voksende CO2 fangende skov
bestående af ikke-hjemmehørende arter
– og det kan og vil kun ske på bekostning af de danske skovarter, der vokser
langsommere.
I klimaretorikkens tegn, for at afhjælpe det globale fødevareproblem, har vi i
Danmark oppløjet brakjordarealer, der
sammenlagt er på størrelse med Lolland. Med andre ord har vi fjernet de
steder, hvor vi med mindst udgifter
kunne lave klimatilpasning til naturen.

Illustrationer hentet fra:
NAUMANN, Naturgeschichte der
Vögel Mitteleuropas.

”Vi modvirker også naturens evne
til at klare klimaforandringerne for
at prøve at holde fast i den gamle
natur, vi godt kan lide.”
Vi modvirker også naturens evne til at
klare klimaforandringerne for at prøve
at holde fast i den gamle natur, vi godt
kan lide. Vi kommer dermed til at holde
de indvandrende arter ude fordi vi skaber en unaturlig grænse for de her arter,
da vi ikke vil have den type levesteder,
de kræver. Arterne kræver steder hvor
de kan vandre hen når klimaet ændres.
Naturen skal have plads til at arterne
kan flytte sig, så naturen kan indgå en
normal succession. Ellers bliver klimaforandringerne noget negativt – ikke
klimaforandringerne i sig selv, men fordi vi i vores naturforvaltning skaber
unaturlige grænser for naturen.
Pladsmangel og kvælstofforurening er
de to største problemer for den danske
natur, når man så tilføjer klimaforandringer så forstærker man de negative
effekter for den danske natur. Det er det
vigtigste budskab!
o

Se Carsten Rahbeks
hjemmeside:
http://www.bio.ku.dk/staff/
crahbek/
og centrets hjemmeside:
http://www.macroecology.
ku.dk/
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Fotos: Allan Gudio Nielsen

Istidshistorie
som rollespil

Af naturvejleder ved Præstø
Fjord, Sara Gelskov.

Isen rumler og brager mens den bliver
kaldt hen over landet. Rensdyr og mammutter må springe for livet, eller i hvert
fald fortrække en smule, for at isen endnu engang kan komme til at dække det
landkort, der er kridtet op på linoleumsgulvet. Isen er bare et lagen, der er
draperet over to stole, mammutten går
på to ben og rensdyret hedder i virkeligheden John. Vildhesten Asta kommer
først på banen langt senere, men hendes
hestevrinsk træder stadig frem blandt
minderne fra en formiddag i klimaændringernes navn.

Klimaændringer og istider

Vi er i færd med at lege indvandringhistorien ind, og har for en times tid udskiftet tavleundervisning med et rollespil om naturens udvikling i istid og
mellemistid. Dagens tema er klimaforandringer. Vi har valgt at starte lidt fra
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begyndelsen af og bruge tidsperioden,
siden slutningen af den sidste istid, som
afsæt for en diskussion af klimaforandringerne i dag. Fra begyndelsen af er
måske så meget sagt, for perioden er
forsvindende kort, set i forhold til jordens samlede tidsalder. Derfor er tiden
siden sidste istid også blot et billede på
en af de mange klimaændringer, der har
vendt op og ned på temperaturkurver,
jordens fordeling af is og vand, planter
og dyr. Den sidste istid er selvfølgelig
valgt fordi den fører direkte til den natur vi lever i nu, men den er også godt
undersøgt og byder derfor på masser af
eksempler på hvordan naturens faktorer
spiller sammen.

Steppetundraens susen

Tilbage til rollespillet, som er emnet for
denne artikel. Rollespillet er bygget op
omkring de fakta der beskriver naturens
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udvikling siden slutningen af sidste istid. Det er historien om Danmark som
landområde. Om temperaturen, isen,
havstrømme, jordbundsforhold, og de
plante- og dyresamfund der på skift, eller i en skønsom blanding, har trivedes
her i landet. Fakta er der altså nok af og
øvelsen går ud på at servere dem i en
sammenhæng, der ikke bare bliver en
lang opremsning, men som ved dramatisering også udstyrer deltagerne med
nogle huskeknager undervejs. Rollespillet giver mulighed for at uddele opgaver
til eleverne, der alt efter niveau skal indsamle viden og leve sig ind i deres roller.
Fx kan de elever der skal ”spille” birketræ blive sendt ud for at plukke birkeris,
lave en tegning af træet, læse om træets
økologi eller producere en planche. Når
scenen skal sættes kan man vælge at
gøre det lynhurtigt med en kridtstreg på
gulvet eller bruge rollespillet som et
tværfagligt teaterprojekt. Rollespillet
styres af en fortæller der læser højt af et
manuskript, som også fortæller hvornår
deltagerne skal på banen. Undervejs i
rollespillet kan man efter tid og lyst ind-
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arbejde effekter. Måske deler iskappen
isterninger ud, steppetundraen suser, og
heste, ja de vrinsker - så man aldrig
glemmer at der har levet vildheste i
Danmark.

Oplæg til diskussion

Hvad kommer der så ud af det? Forhåbentligt noget viden om naturens dynamik, nogle fælles oplevelser, og meget
gerne også nogle gode grin. Pointer kan
samles op bagefter og bruges i diskussionen af dagens klimadebat. Fx foregår
temperaturændringerne lige nu meget
hurtigt, og så giver det god mening at
snakke om hvad der skete i istidsrollespillet da isen pludselig flyttede nærmere på Danmark igen. Hvad skete der
med temperaturen? Med dyr og planter?
Og i kontrast til dagens temperatursvingninger - hvor lang tid skete ændringerne over? Ved at fortælle naturens
historie giver man et grundlag for at
vurdere hvad der skyldes naturens egen
dynamik og hvad der menneskeskabt.
o

Istidsrollespillet er
udviklet som et
undervisnings
oplæg der kan
benyttes af skoler
og institutioner
der låner Geologi
vognen.
Geologivognen
er et rullende
geologiværksted
med færdige
undervisnings
oplæg udviklet af
Østsjællands
Museum.
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Kan man lave lødig
klima-formidling med
en salatskål og en
lokumsrenser?
Fra stratosfære til øjenhøjde

Af Søren Breinholt, Kalvebod Naturskole, Københavns Kommune
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Som led i Københavns kommunes Naturfagssatsning fik vi på Kalvebod Naturskole frie hænder til at udvikle et såkaldt eksemplarisk forløb om
klimaændringer rettet mod de store elever i folkeskolen. De eneste formelle
krav til forløbet var, at der arbejdes
tværfagligt, samt at de relevante faglærere er med i planlægnings- og evalueringsprocessen og med til at udarbejde
et forberedelsesmateriale til hjemskolen.
Klima og klimaændringer er en håndgribelig og abstrakt størrelse, der er
svær at forholde sig til og observere, da

ændringerne kun sker gradvist og langsomt. Mange af de processer, der kobler
sig til klimaændringer foregår tilmed
fjernt fra os et sted ude i stratosfæren –
ikke just det bedste udgangspunkt for at
gøre klima nærværende for de store elever i folkeskolen.
Udfordringerne for mig var derfor at
finde en indfaldsvinkel på klimaændringer, der var lidt mere spiselig for moderat motiverede teenagere og gerne meget konkret.
Valget faldt på fuglene - de reagerer
nemlig allerede på de endnu små klimaændringer.
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Forårsbebudere som svaler og viber, der
hvert forår kommer til Danmark fra
sydligere himmelstrøg, ankommer nu
tidligere til landet og udsætter deres
træk sydpå til senere på efteråret. De arter af trækfugle, der overvintrer i Afrika
går stort set alle sammen tilbage, mens
de trækfugle der overvintrer i Sydeuropa ser ud til at holde stand.– Fuglene
sladrer med andre ord om en allerede
igangværende klimaændring og giver
også et fingerpeg om, at det for trækfuglenes vedkommende er i Afrika, at de
mest dramatiske ændringer foregår.
Fugle er samtidig iøjnefaldende og tilmed nemme at observere og forekommer talrigt også i by og bynær natur.
Min forhåbning var at fuglene kunne
gøre fænomenet ”klimaændringer” til
en mere håndgribelig og nærværende
størrelse og, at elevernes egen nysgerrighed blev drivkraften til at undersøge
dette fænomen i deres egen bynære natur. Fuglene har samtidig den åbenlyse
fordel, at elevernes egne lokale iagttagelser knyttes direkte til det globale klima!

Byg en fugle-parabol

For at registrere trækfuglenes ankomsttid til Danmark er det nødvendigt at
kunne registrere deres sang. Til det formål er det en stor fordel at have lydoptage-udstyr der er ”retningsbestemt”.
Med retningsbestemt udstyr kan man i
teorien optage lyden fra et enkelt syngende individ og sortere det øvrige fuglekor og anden baggrundsstøj fra. Da
jeg startede ”Fugle og klima” op havde
jeg et stort ønske om at kunne indkøbe
rigtige professionelle fugleparaboler til
at optage og registrere fuglestemmer.
Tanken var, at spændende og lækkert
grej samtidig kunne give udskolingseleverne et teknologisk fix. Allan Gudio
Nielsen (Naturvejleder i DOF) demonstrerede sit prof-grej og lysten til at
spendere blev ikke mindre hos grejnørden her.
Naturskolens økonomi var desværre
ikke til en sådan investering, så der måtte tænkes anderledes.
En prototype af en fugleparabol blev
flikket sammen af en salatskål fra IKEA
i rustfrit stål og en svupper (læs: lokumsrenser), der fungerede som håndtag. Centralt i skålen blev en lille mikrofon fastgjort og koblet til en
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gammeldags diktafon med høretelefoner (prisen på vidunderet – lidt under
200 kr. uden diktafon).
Konstruktionen viste sig at have overraskende gode egenskaber i felten og
grej til klassesæt af byg-selv paraboler
blev hurtigt indkøbt og sendt ud til de
deltagende klasser.
Hjemme på klassen arbejdede eleverne med at samle parabolerne, finde
brændpunkt og optimere dem og lave
de første optagelser forud for besøget på
naturskolen. Der var kun få begynder
vanskeligheder i denne fase. Faglæreren
måtte bl.a. gentagne gange forsikre eleverne om, at svupperne var indkøbt specielt til formålet her og ikke havde en
fortid som afhjælper for stoppede lokummer og afløb.
Under evalueringen fremhæver en
lærer, at selve bygningen af de hjemmelavede paraboler var en fremragende aktivitet ”Det er sejt at det er primitivt –
naturvidenskabelige undersøgelser
behøver ikke altid at bruge super avanceret og dyrt grej. – Når eleverne selv
bygger deres parabol ud af en toilet
svupper, en mikrofon og en salatskål

Se hele rapporten om det
eksemplariske forløb
”Fugle og klima” med input
til sjove klima aktiviteter og
gode ideer til klimaformidling på hjemmesiden:
www.kalvebod-naturskole.
dk under ”klimaundervisning”.
Du kan få overblik over
Københavns kommunes
samlede klima tilbud i
klimakataloget ”Børn og
klima i København skoleåret 2008/09” :
www.bufnet.kk.dk/BUFnet/Undervisning.

Fotos: Peter Lawaetz.
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kan eleverne kigge ind bag den ”blackbox”, der normalt omgiver et færdigkøbt
apparat og få kendskab til hvordan det
virker”.
At parabolerne rent faktisk besidder
glimrende egenskaber som parabol blev
klart, da der allerede på første tur gik ild
i det grejet der lå i skålene, fordi solens
stråler blev forstærket af parabolen.

Fra forsker til folkeskole - Rigtige videnskabelige data

Det siger sig selv at elevernes egne observationer af fugle en tilfældig forårsdag på Vestamager ikke siger stort om
en igangværende klimaændring.
Takket være tusinde af feltornitologers
arbejde findes der imidlertid en enorm
mængde data og observationer af fugle,
der er indsamlet gennem årtier. Tanken
var, at eleverne skulle få mulighed for at
benytte disse ”rigtige” videnskabelige
data til at formulere egne hypoteser på
hjemskolen, og herefter selv indsamle
data i felten ved besøget på naturskolen.
Gennem samarbejde med Zoologisk
museum og Ringmærkningen i København blev der mulighed for, at få adgang
til unikke fugledata, som blev tilgængelige for klassen i forberedelsesfasen. Tak
til Anders Tøttrup og Kasper Thorup.
En lærer fremhæver under evalueringen: ”Det er sjovere for eleverne når der
bruges autentiske data. Elevernes har
brugt egne grafer og tolkningen heraf
som afsæt til at forholde sig kritisk til
kilder i klimadebatten.”

Punkttælling – på jagt efter de små grå

For at kunne lave registreringer af fugle
er det vigtigt at eleverne har kendskab
til en håndfuld af de mest almindelige
trækfugle. Et minimumskrav til klassernes deltagelse i ”Fugle og klima” på Naturskolen var, at eleverne på hjemskolen
havde trænet i at kende stemmen på de
små grå (gran-, løv-, torn- og rørsanger). Jeg havde ikke store forventninger
til, at eleverne ville tage udfordringen
op med at lære disse fire grå og kedelige
fugles stemmer udenad. Jeg blev dog
positivt overrasket.
Hjemme på skolen havde de eksperimenteret med at benytte fuglestemmer
som ringetone på deres mobiltelefoner.
Da eleverne hørte deres livs første løvsanger under en punkttælling i felten
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ved Naturskolen var de synligt stolte
over deres viden og over at kunne genkende kræet. Jeg blev helt varm om
hjertet, da jeg kunne konstatere, at en
gruppe store teenagere var dybt koncentreret om at få en løvsanger foreviget
med parabolen på det antikverede kassettebånd, mens en kredsende stork i
hustagshøjde kun fik sparsom opmærksomhed.
Måske har den gammeldags måde at
terpe viden på måske stadig sin berettigelse i nutidig klimaformidling - udenadslære giver selvtillid!

Motivation og handlekompetence

Hvad lærer eleverne så om klima, ved at
arbejde med fugle på Vestamager? På
det konkrete plan tror jeg først og fremmest de lærer at arbejde med en rigtig
naturvidenskabelig metode og formulere hypoteser og forholde sig kritisk til
data. For mange elever er det en øjenåbner, at redskabsfag som matematik og
fysik faktisk har praktisk anvendelse
ude i det virkelige liv.
En anden ting som forløbet har bidraget med er, at eleverne har fået fornemmelse af at tingene hænger sammen.
Klimaændringer er ikke kun is, der
smelter ved polerne men også et lokalt
fænomen, der allerede virker i deres
egen baghave. En fjerdedel af Amager
(inklusiv Øresundsforbindelsen) ligger
faktisk under hav niveau!
Det at arbejde med klimaændringer
kan nemt afstedkomme, at eleverne står
tilbage med en frustration over udviklingen. Det er derfor vores fornemste
opgave som klima-formidlere at komme
godt rundt om klimaspørgsmålet og anvise eleverne mulighed for selv at handle. Her er et tæt samarbejde med klassens faglærere absolut nødvendig.
Under evaluering med de deltagende
klasser sporer jeg en stor optimisme og
en stor motivation hos eleverne. De er
ikke frustrerede over klima udfordringerne – de har tværtimod fået redskaber
og motivation til selv at gøre noget i
hverdagen.
o
Tak til Jacob Jensen (Tårnby Naturskole)
og Allan Gudio Nielsen (DOF) for faglig sparring.
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Helt hen i vejret – en helt
almindelig naturskoletur
om vejr og klima
I Raadvad laver vi mange
didaktiske eksperimenter,
men dette er historien om en
helt almindelig tur, som byg
ger på vores ofte anvendte
blended-learning principper:
Natur, IT, eksperimenter, fedt
grej, kroppen i aktion og
målrettet dialog. Den bygger
på fælles mål i geografi og
inddrager lidt fysik/kemi og
samfundsfag og hovedtemaet
er altså vejr og klima.
Hvad vil vi med turen?

Turens formål er at eleverne forstår de
elementer, der skaber vejret og klimaet
– og at klodens klima af naturlige årsager er under stadig forandring. Vi vil
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give eleverne grundlæggende redskaber
til at følge med i debatten om klodens
klima – og ændring af vejret i Danmark.
Vi twister indledningen lidt efter om
klassen bruger turen som opstart til et
emne eller er godt i gang. Da vi sidste år
spurgte lærerne, der havde booket turen, viste det sig at de alle havde planlagt et forløb om klimaforandringer senere på skoleåret, så vores tur fungerede
altså som faglig ballast inden elevernes
mere selvstændige arbejde i et senere
forløb. Det er da egentlig bare i orden!

Drejebogen

Standardudgaven er på fire timer. Turen
handler om både vejr og klima, det vil
sige vi dels arbejder med dagens vejr og
fremstilling af vejrudsigt, og dels med
en klimadel, der i sagens natur er mest
teoretisk og på diskussionsplan, men vi
har også en quiz med klima og muligheder for at arbejde lidt på internettet. Vi

Af Dorrit Hansen, Raadvad Naturskole
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starter normalt med et pænt langt oplæg
med lidt diskussion, og gruppeforsøg
med vand og luft. Så arbejder eleverne i
fire værksteder, og til sidst samler vi op
og går på internettet efter DMIs vejrudsigter og andre faciliteter.

Fagligt oplæg med eksperimenter

Oplægget handler om definitioner på
vejr og klima - hvad er det og hvad er
hvad? (kort/langt sigt, lokalt/globalt). Vi
kigger i sideblik på jordens klimabælter.
Vi taler om de seks vejrparametre og de
to almindeligste klimaparametre. Eleverne udfylder i grupper udvalgte tomme felter i skemaet (#se ill.). Vi viser så
eleverne det udstyr, de senere kan bruge
til at måle de aktuelle parametre på
værksetderne.
De små eksperimenter illustrerer
grundlæggende elementer for forståelse
af, hvordan vejret dannes.
Først hvordan luft ændrer massefylde,
når temperaturen ændres. Erlenmeyerkolber med balloner sænkes ned i hhv.
koldt og varmt vand, eleverne laver hypoteser og forsøger at forklare, hvad der
sker inde i kolberne.
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Måles med:
Termometer

Med udgangspunkt i vandets kredsløb
og små spejle, der hives ud af køleskabet og straks dugger til, kigger vi på
hvordan luft af forskellig temperatur
kan indeholde forskellig mængde
vand og hvordan dels fordampning
dels fortætning betyder noget for
nedbør og nedbørsdannelse.
Med en globus ser vi på, hvordan
solen varmer jorden op - mest effektivt ved ækvator, jorden varmer luften op, luftens massefulde falder med
den stigende temperatur, og den lune
luft fortrænges af køligere. Når jorden
samtidig drejer rundt om sig selv initieres de globale vindsystemer, der bl.a.
betyder at vi i Danmark ligger i et område med vestenvinde 75 % af tiden.
Desuden er vi omgivet primært af hav
mod vest, primært af land mod øst, højere temperaturer sydpå, lavere nordpå.
Det skaber vejrkorset, der systematiserer det vejr, vi får, efter hvor vinden
kommer fra, idet luft der har bevæget
sig op over land før det når os, typisk allerede har afgivet sin fugtighed i form af
nedbør. Vejr fra NV er fugtigt og køligt,
fra NØ: tørt og køligt, fra SØ: tørt og
lunt, fra SV: fugtigt og lunt. Nu vi er ved
globussen får vi også repeteret at årstiderne skyldes jordaksens hældning.
Luften bevæger sig generelt fra steder
med højt tryk mod steder med lavere
tryk, den kan ikke andet, mens jorden
drejer rundt, dvs. vinden afbøjes, og hos
os på den nordlige halvkugle bøjes vinden mod uret, mod lavtrykscentrum.
Hvor der er højtryk holdes dårligt vejr
borte af luftens tryk!
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og vurdere windchillfaktorens og luftfugtighedens aktuelle betydning for komforten, de prøver Niels Hansens
interaktive meteorologipopquiz på http://www.dmi.dk/
dmi/sommerquiz_om_vejr_
og_klima og de forsøger at tolke
DMIs 48 timers vejrkort-animationer. De måler også vejrparametre med en Pasco weathersensor koblet til en GPS, så de kan se
deres målinger på Google Earth
til sidst. En ekstra opgave med at
knække de gamle vejrvarsler er
også en mulighed for de hurtige.

Til sidst…
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Når lun fugtig luft bevæger sig mod og op over køligere
luft, har vi en varmfront, der kan give
længerevarende stille regn, omvendt
kan kølig luft – en koldfront, der haler
ind på lun luft og fortrænger den ved
jordoverfladen, give pludselig kraftig
regn.
Alt efter hvor fremskreden tiden er,
snakker vi her (ellers sidst på dagen)
om årsagerne til de naturlige klimasvingninger, se http://infolink2003.elbo.
dk/Naturvidenskab/dokumenter/
doc/8543.pdf for en glimrende artikel
med gode illustrationer. Vi får også
vendt, hvordan i alverden vi kan vide så
meget om fortidens klima, og eleverne
synes det er ret spændende at høre om
paleotermometre som iskerner, havsedimenter mv.

Opsamlingen går på at få vendt de
forskellige resultater grupperne har
fået, få kigget på ressourcerne på
DMI.dk, og få gang i en snak om klimaforandringer, hvad er det, hvad betyder global opvarmning for vores
vejr, (kraftigere lavtryk, mere regn,
mere blæst osv.), hvorfor vi er bekymrede for det, og hvordan forholder man
sig til det som ung. Alt efter tid og engagement hos poderne.
o

Kilder til
udvikling
af turen:
”Vejret”
af Jesper Theilgaard,
Natur og Museum 3/2001
www.dmi.dk.
Ind i geografien,
grundbog A,
M. L. Jensen og
J. P. Møller,
Alinea,
”Vejr og uvejr”
af Peter Bering,
Gyldendal
”Ud i naturen – aktiviteter i den nære omverden”
af D. Hansen m.fl.,
Gyldendal,
kapitlet Vind og vejr.
Div. artikler om
paleotermometre og
Milankowitch-parametrene, se fx Aktuel naturvidenskab på nettet.
Turens arbejdsark kan findes på http://www.netognatur.dk/sw3785.asp

Værkstederne

Klassen arbejder i fire værksteder på
egen hånd: De arbejder med vejrmålinger og observationer, der bruges til konstruktion af vejrudsigter bl.a. vha. vejrkorset og DMIs lommemeteorolog, med
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Klima og klimaforandringer – hvad skal de
lære i folkeskolen?

Af Henrik Nørregaard, fagkonsulent for natur/teknik, biolog og
geografi.
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Spørgsmål om klima og klimaforandringer er efterhånden
på alles læber og derfor er det
også vigtigt, at det inddrages i
undervisningen i folkeskolen.
Og at det ikke er nye emner, fremgår f.
eks. af slut- og trinmål1 og 2) for geografiundervisningen. Under de centrale
kundskabs og færdighedsområder (CKFer): ”Globale mønstre”, ”Naturgrundlaget og dets udnyttelse” samt ”Kultur og
levevilkår” står, at undervisningen skal
lede frem mod, at eleverne har tilegnet

sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at ”give eksempler på
globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, miljø
og forurening”, så de kan ”beskrive vigtige forhold bag vejr, klima og klimaforandringer på jorden” og ”vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes
udnyttelse af naturgrundlaget”.

Natur/teknik

Undervisningen i naturfagene biologi,
geografi og fysik/kemi bygger videre på
den undervisning, som eleverne har
modtaget i natur/teknik. Derfor indgår
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det allerede i fagets formål, at eleverne
udvikler forståelse af samspillet mellem
menneske og natur i deres eget og fremmede samfund, samt ansvarlighed over
for miljøet som baggrund for engagement og handling. Gennem de seks års
undervisning i natur/teknik skal eleverne opnå kendskab til de ”forskellige klimazoner” ligesom de skal, ”kende til
miljøproblemer lokalt og globalt samt
give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses”, så de til sidst kan ”vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og
globalt på baggrund af egen indsigt”.
Dette er så grundlaget for den undervisning i vejr og klima, der udgør så stor
en del af geografiundervisningen, at emnet i større eller mindre grad indgår i 25
ud af 51 trinmål for de tre år, der undervises i geografi!

Biologi

I biologiundervisningen er det en del af
formålet, at ”Elevernes ansvarlighed
overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at
skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med
naturen” og under trinmål for CKFen:
”De levende organismer og deres omgivende natur” indgår det både på 8. og 9.
klassetrin, at eleverne henholdsvis skal
”gøre rede for eksempler på” og ”forklare
årsager og virkninger for naturlige og
menneskeskabte ændringer i økosystemer
og deres betydning for den biologiske
mangfoldighed”.
I formålet for geografi er det præciseret, at undervisningen skal give eleverne:
”mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til
og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af
naturgrundlag, ressourcer og den
kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår”.
Men det er ikke er muligt at forholde sig til klimaændringer, hvis ikke man har et grundlæggende kendskab til de faktorer, der skaber det
klima, som vi lever i på Jorden, og hvordan det
ændrer sig alt efter placering på jordkloden eller i
en biotop.
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Hvor der i geografiundervisningen især
er de produktionsmæssige forhold og
deres samfundsmæssige konsekvenser,
der fokuseres på, er det i biologiundervisningen i højere grad de enkelte individers (menneskers) rolle, der er i fokus,
når det drejer sig om miljø og klima.

Fysik/kemi

Det tredje naturfag, fysik/kemi, har som
en del af formålet, at ”Undervisningen
skal bidrage til elevernes grundlag for at
få indflydelse på og tage medansvar for
brugen af naturressourcer og teknik både
lokalt og globalt”, idet de skal kunne
”give eksempler på, at der ved fremstilling af energi ofte produceres stoffer og
varme, der påvirker miljøet” (efter 8. kl.)
og kende til handlemuligheder i forhold
til forskellige produktionsprocessers påvirkning af miljøet”(efter 10. kl.). I forhold til de to andre naturfag i overbygningen, er det her primært
produktionsprocesserne, der fokuseres
på, når emnet er miljø og deraf følgende
konsekvenser.

Samfundsfag

Endelig indgår spørgsmål om miljø og
klima i faget samfundsfag, der bl.a. har
som slutmål (under ”Menneske og natur”), at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i
stand til at ”diskutere og reflektere over
økologiske problemstillinger lokalt, nationalt og globalt”, så de undervejs kan
”give eksempler på naturforvaltning og
positive og negative reaktioner fra borgere” og ”vurdere, hvordan individet alene
eller i fællesskab med andre kan handle
politisk som forbruger i forhold til økologiske problemstillinger” (fra trinmål fra
hhv. 9. og 10. kl.). Her er det den politiske side, som en konsekvens af undervisningen om miljø og klima, der er det
vigtige.

Fælles mål II – som træder i kraft sommer
2009

Med Fælles Mål II3), er der i alle fag lagt
vægt på bæredygtig udvikling, hvori
miljø og klimaspørgsmål indgår. Den
danske folkeskoles formålsparagraf siger, ”Folkeskolen skal i samarbejde med
forældrene give eleverne kundskaber og
færdigheder, der… bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med natu-
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ren og fremmer den enkelte elevs alsidige
udvikling”. I fagene samfundsfag, biologi og geografi indgår forestillingen om
menneskets ret til naturen som et væsentligt område, hvor sidstnævnte fag
perspektiverer det fra det lokale til det
globale. Men allerede i natur og teknikundervisningen understreges det, at eleverne skal opnå en forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres
eget og fremmede samfund samt ansvar
for miljøet som baggrund for engagement og handling.
Ovenstående om de enkelte fag er
ikke den store nyskabelse, men for natur/tekniks vedkommende er det tilstræbt, at der klarere progression frem
mod de tre andre naturfag. Og de tre
naturfag biologi, fysik/kemi og geografi
har fået nogle fælles trinmål, der understreger fagenes samhørighed på visse
punkter.
I forbindelse med klima og klimaændringer, er der således fælles trinmål for,
at eleverne skal kunne:
”anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener
der knytter sig til vejr og klima, herunder
vands tilstandsformer, temperatur, tryk,
luftfugtighed, gnidningselektricitet og
vindhastighed” (fysik/kemi og geografi),
”beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen” (fysik/kemi, geografi og biologi),
”beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima – herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr
og klima” (geografi og fysik/kemi),
”vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling
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og de interessemodsætninger, der knytter
sig hertil”(fysik/kemi, geografi og biologi),
”give eksempler og forklaringer på hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden”
(geografi og fysik/kemi),
”give eksempler og forklaringer på hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af
verden”(geografi og fysik/kemi) og
”vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling
og de interessemodsætninger, der knytter
sig hertil” (biologi, fysik/kemi og geografi)
Under geografi, der er det fag, der nok
har størst fokus på klima og klimaforandringer, står der nu som trinmål under
”Naturgrundlaget og dets udnyttelse”
for 8. kl., at eleverne skal ”kende til naturlige klimasvingninger og menneskets
påvirkning af jordens klima – herunder
hvorledes CO2 udledes og indgår i naturen”.
Der er således et bredt og voksende
grundlag for at arbejde med emnet Klima og klimaforandringer, uanset om
man ser på det som et klimaspørgsmål,
et miljøspørgsmål eller et spørgsmål om
bæredygtig udvikling.
o

Noter:
1) http://www.faellesmaal.uvm.dk/index.html
2) Trinmål er de kortsigtede mål, som anvendes i
forbindelse med planlægning og evaluering af undervisningen. Slutmål er de langsigtede mål, som
skal fungere som pejlemærker for undervisningen i
hele forløbet.
3) Træder i kraft 1.8. 2009, men høringsudgaven
kan læses på https://www.borger.dk/Lovgivning/
Hoeringsportalen/Sider/Fakta.
aspx?hpid=1818000079
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MÅLGRUPPE

4.-6. klasse
FAG

Natur/ teknik
Hele året
Forløbet varer fra kl. 9:00 til 12:00
LOKALITET
TILMELDING

www.bufnet.kk.dk
LÆS MERE PÅ WWW.GROEN-SKOLE.KK.DK

Læs mere om aktiviteten på www.groen-skole.kk.dk
efter 1. august
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VAND OG KLIMAFORANDRINGER
I ALVERDENS LANDE

MÅLGRUPPE

0.-3. klasse
FAG

Natur/ teknik, dansk
PERIODE

April-juni og august-december 2009.
Forløbet tager 2 timer
LOKALITET

Øresundsmiljøskolen
TILMELDING

Bookning via www.bufnet.kk.dk - Øresundsmiljøskolen
LÆS MERE PÅ WWW.GROEN-SKOLE.KK.DK

Læs mere om aktiviteten på www.groen-skole.kk.dk
efter 1. februar 2009

HJÆLP – JEG ER EN FISK
13

MÅLGRUPPE

0.-2. klasse
FAG

SKOLEÅRET 2008/ 09

Energi- & Vandværkstedet

BØRN OG KLIMA
I KØBENHAVN

Sider fra ”Børn og klima i København” foto: stock.xchng

PERIODE

Natur/ teknik, dansk, matematik, historie og idræt
PERIODE

Hele året
LOKALITET

Mininaturskolerne i byens parker. Læs mere om de enkelte
mininaturskoler på www.groen-skole.kk.dk
TILMELDING

www.bufnet.kk.dk
EVT. KOBLING TIL ANDRE AKTIVITETER

• Vejr at vide
• Det er så koldt derude 1 og 2
LÆS MERE PÅ WWW.GROEN-SKOLE.KK.DK

Læs mere om aktiviteten på www.groen-skole.kk.dk
under punktet Mininaturskoler efter 1. august
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HVAD ER GODT VEJR
– FOR STORE OG RIGTIGT SMÅ?

Klimapostkort
fra København
I København har natur- og
miljøskolerne udsendt fælles
klimakataloger i postkort
format med nyudviklede
klimatilbud til børnehaver og
skoler. Katalogerne giver
skoler og børnehaver overblik
over de samlede klima
aktiviteter i kommunen, og
har også gjort det muligt at
søge økonomisk støtte i
fællesskab.
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Klima i København

I København har vi allerede et års tid
været i gang med at planlægge klimaaktiviteter til skoler og børnehaver, og
mange af undervisningstilbuddene kører nu på byens natur- og miljøskoler.
Da København er værtsby for FN’s klimatopmøde COP15 i december 2009, er
klimaet tidligt kommet på dagsordenen
og vi skulle hurtigt tage stilling til, hvordan vi bedst muligt støttede klimaundervisning og -aktiviteter på skoler og i
institutioner.

Af Anja Hørnell, naturvejleder.

Send en klimahilsen

For at sætte klima på skemaet i skolerne
har vi i år udgivet et katalog over klima-
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rearter i havet samt havstrømme
gennem en blanding af observationer i
naturen og små forsøg.

Energi- og vandforsyning

Foto: Lene Verner Hansen

Børnenes klimatopmøde blev
lanceret ved et pressearrangement på en skole, med klimaaktiviteter i skolegården. Her fortæller 18-årige Sara hvorfor børn og
unge bør høres i sprørgsmål der
vedrører dem.

Klima i børnehøjde
undervisningstilbud til skolerne. Hvert
undervisningstilbud er blevet til et postkort, med kort beskrivelse af aktiviteten
samt praktiske oplysninger om klassetrin, årstid, sted, tilmelding osv. Forsiden af postkortet er et naturmotiv og
læreren opfordres til at sende det med
en klimahilsen. Alle byens natur- og
miljøskoler har bidraget med et eller flere nyudviklede undervisningstilbud til
kataloget og målet har været at tilbyde
undervisning på alle klassetrin.

Skov, fugle og hav

For eleverne i udskolingen er nogle af
de mere komplicerede klimaspørgsmål
på programmet. Kalvebod naturskole
tilbyder foruden ”Fugle og klima” også
temaet ”Fremtidens klima – Fremtidens
skov” hvor eleverne gennem lege, målinger og diskussioner føres ind i skovenes og klimaets udvikling gennem
10.000 år, og hvor elevernes egne holdninger til fremtidens skovdrift inddrages i et afsluttende rollespil. Klimaets effekt på havet er temaet for
”Klimamissionen” på Øresundsmiljøskolen. Her arbejder eleverne med havtemperatur, vandstandsstigning, nye dy-

26

Energi- og Vandværkstedet er et minieksperimentarium med en del tekniske
opstillinger, hvor eleverne kan forsyne
et hus med varmekilder eller arbejde
med Fremtidens brintsamfund. Det er
nok ikke så relevant for de fleste naturvejlederes praksis. Men mange af elementerne i Energi- og Vandværkstedets
tema ”Vand og klimaforandringer i alverdens lande” kan fint indgå i naturskoleundervisning eller i en temadag
om vand på byens torv. Børnene måler
hvor meget vand hver person bruger i
Danmark sammenlignet med andre steder i verden. De bærer vand hjem fra
”brønden” i spande på hovedet, renser
vand og drikker forurenet vand af lifestraw, som er et overdimensioneret ”sugerør” der renser vandet mens man
drikker af det.
For de mindste børn i børnehave, fritidshjem og indskoling handler klimatilbuddene primært om direkte naturoplevelser og indledende øvelser med at
få styr på begreber. Hvordan er vejret i
dag? Hvad skal man undersøge for at
kunne fortælle andre om vejret? Syntes
insekter og smådyr at godt vejr er det
samme som vi mennesker? Det er nogle
af de spørgsmål som elever kan arbejde
med i forskellige vejraktiviteter. I skoven
kan klasser på egen hånd arbejde med
temakasserne ”Det er så koldt derude”,
hvor eleverne lærer med alle sanser,
hvordan dyr og mennesker klarer vinterens kulde og blæst. Egernet og skovskaden hjælper med at formidle forskellige strategier til at overleve og børnene
undersøger bl.a. luft som isolering, læ
for vind og bevægelse der giver varme.

Klima koster knapper

Udvikling af nye aktiviteter behøver
ikke nødvendigvis at koste ekstra. På
den anden side er der ofte behov for nyt
grej eller tid til at udvikle nyt. Når man
søger penge i kommunale kasser er det
om at komme med sine projektforslag
på rette tidspunkt i beslutningsprocessen. I København lykkedes det at få et
NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 4 • 2008

Foto: Lene Verner Hansen

par vigtige poster på budgettet i et politisk forlig om byens udgifter til klimatopmødet. Vi har fået opgraderet aktiviteter og besøg på miljøskolerne i 2008
og 2009, hvilket også har givet mulighed
for at trykke klimakataloger til samtlige
lærere og institutioner i kommunen.
Desuden har Fremtidens skole og Friluftsrådet bevilliget penge til udstyr og
undervisningsmaterialer som bliver tilgængelige på www.groen-skole.kk.dk efterhånden som de bliver færdige.

tur- og miljøskolerne. Flere skoler i
kommunen har henvendt sig for at få
introduktion for lærerne til klimaaktiviteterne. Så vi forventer, at der også bliver interesse for de nye klimakataloger
der udsendes til foråret 2009. Derimod
har et webbaseret interaktivt spil ”Klimamysteriet” som vi har været med til
at støtte, vist sig at have mange tekniske
problemer og lever ikke op til forventningerne.

Virker det?

Klimaarbejdet i København har også en
international dimension. Som forløber
for COP15 inviterer Københavns kommune og UNICEF Danmark unge
14-17-årige fra hele verden til et internationalt børneklimatopmøde i november 2009. Målet er at lade verdens unge
komme til orde i klimadebatten, og bidrage med deres bud på løsning af fremtidens klimaproblemer. De unge skal
desuden besøge og samarbejde med københavnske skoler. Den danske gruppe
på børnetopmødet skal repræsentere
hele landet, men sammensætningen af
gruppen er ikke besluttet. Der bliver
mulighed for at følge med i børneklimatopmødet over nettet, for de der ikke
selv kommer til at deltage.
o

Skolerne er allerede i gang med klimaundervisning i mange klasser og har
været glade for de nye aktiviteter på na-

Foto: Lene Verner Hansen
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Eleverne arbejder med vandforsyning og skal selv bære vand
hjem fra ”brønden” i spande på
hovedet.

Forsiden af ”Børn og klima i
København” billede: Siri Reuter

Byd klodens børn velkommen
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maj 2 2008

Klimakatalogerne til
skoler og børnehaver
kan hentes som pdf
på www.groen-skole.
kk.dk
under publikationer.

Der steges majspandekager på solfanger. Eleverne får kendskab til alternative metoder til opvarmning i lande hvor der
er begrænset mængde brænde pga. klimaforandringer.
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Postkort

Klimakaravanen besøgte Lyngby
Lundtofte skole fik den 8. september besøg af Klimakaravanen og otte 8.-9. klasser
fra andre skoler i kommunen. Fire klasser fra skolen deltog selv i arrangementet, og
var vist også lidt tændt af, at have besøg fra andre skoler. Klimakaravanen kørte
ind i skolegården på Lundtofte skole om morgenen og pakkede deres værksteder
ud. Der var mange nysgerrige blikke fra eleverne fra hele skolen, efterhånden som
børnene mødte ind.
Dagen startede for alle deltagende klasser, med et oplæg fra Klimakaravanen,
med billeder og en lille film. En påmindelse om, hvorfor vi var samlet til denne dag
om vores klode og vores klima.
De emner og værksteder eleverne efterfølgende skulle ud og arbejde med havde
relation til bl.a. samfundsfag og naturfag. Det handlede fx om resurseforbrug i
køkkenet, fra råvarernes tilblivelse til forarbejdningen og energiforbruget i køkkenet. Eleverne var allermest interesseret i, hvornår der var chokoladekage! Der udspillede sig desuden
Af Katrine Weber, lærer på Lundtofte Skole.
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Postkort

Klima bekymrer man sig da ikke om i
Letland – eller gør man?
Fra d. 8. – 10. oktober var vi små 20 naturvejledere fra Norge, Island, Finland,
Letland, Tyskland og Danmark samlet i Odsherred til IRF Nordisk-Baltisk seminar.
Seminaret havde to hovedformål, danne et IRF Nordisk-Baltisk forum for naturvejledning og lave erfaringsudveksling mellem deltagerne.
Klima på skemaet
Undertegnede stod for at præsentere klimakoordinatorprojektet herhjemme og
havde i den forbindelse Malene Bendix fra Skoven i Skolen med til at præsentere sit
projekt ”Genplant Planeten”.
Den efterfølgende diskussion viste tydeligt at klima og naturvejledning også var
noget man puslede med i de andre lande. Desværre kom der ikke konkrete erfaringer/aktiviteter på bordet, det er emnet stadig for nyt til. Alle syntes dog at ideen
med at inddrage klimaforandringer i naturvejledningen er væsentligt, hvorfor der
afsættes mere tid til emnet på næste års Nordisk-Baltiske IRF-seminar i
Jotunheimen 26.-28. august.
Herudover aftalte vi, at undertegnede skal formidle klimaaktiviteter mellem forummets deltagere. Hvis andre skulle have interesse i at være på denne liste, er I
meget velkomne til at henvende jer.
Var seminaret en succes? Er det værd selv at deltage?
Jeg vil helt klart sige ja og ja. Stemningen blandt deltagerne var helt i top og der
var masser af erfaring at hente fra de andre deltagere. Jeg er sikker på, at alle deltagere fik noget med hjem.
Af Dorrit Hansen, Naturskoleleder på Raadvad Naturskole.

Postkort

Klimax på Roskilde Museum
Næste år vil Roskilde Museum lave fem forskellige særudstillinger om klima på museets afdelinger under titlen ”Klimax”. Der vil være fokus på sammenspillet mellem
klimaet og mennesker. Der bliver i forbindelse med udstillingerne tilbud om klimaundervisning fra museets skoletjeneste. Emnerne kommer til at omhandle både
menneskes tilpasning til klimaet siden sidste istid, udnyttelse af vedvarende energi
gennem tiden, klimakatastrofer i Biblen og meget mere. Man kan fra starten af
næste år se mere om udstillingerne på Roskilde Museums hjemmeside www.roskildemuseum.dk, ellers er I velkommen til at kontakte museets naturvejleder Tim Krat
for mere information på tikr@lejre.dk.
Af Tim Krat, naturvejleder på Roskilde Museum.
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Smeltende
isbjerge.
Stigende have.
Mennesker fordrevet fra deres
hjem.
Uddøende arter.
Tørke. Orkaner.
Krig.
Er det så mærkeligt, hvis de
fleste børn og
unge dukker
hovedet, holder
sig for ørerne og
synger højt med
på kendingsmelodien fra sidste
Talentshow, når
talen falder på
klimaforandringer.

Foto: Malene Bendix

Genplant Planeten

Af Malene Bendix, koordinator af
Skoven i Skolen.

Fra tidernes morgen har menneskeheden aldrig tidligere stået overfor så uforudsigelig en fremtid, som den vores
børn står overfor nu. Det er ikke bare
menneskers kampe og politiske forandringer som fremtidens voksne skal forholde sig til – også naturen, selve
grundlaget for hele vores eksistens, forandrer sig med klimaudfordringen. Vi
ved ikke, hvilke kompetencer fremtiden
kræver af vores børn. Vi ved kun et: De
skal være dygtige. Dygtige fagligt, så de
kan søge nye veje og opfinde nye løsninger. Dygtige kropsligt, så de kan handle
aktivt og ansvarligt – og overleve, hvis
det bliver nødvendigt. Og dygtige menneskeligt, så de ud af alle de udfordringer, de kommer til at møde, kan skabe
en bæredygtig verden for de mange.

færd med at samle alle der arbejder med
skov og træ om skoleprojektet GENPLANT PLANETEN. Naturvejlederne
er helt centrale i formidling overfor skoler og vi håber at mange naturvejledere
vil deltage i Genplant Planeten med et
eller flere træplantningsarrangementer
for lokale skoler.
Ideen er enkel. Vi vil invitere mange
børn ud at plante mange træer i månederne omkring klimakonferencen, for at
sætte fokus på:

Genplant planeten

Skov i vækst optager mere CO2 end noget andet økosystem på landjorden.
Skoven skaber et svalt klima, som be-

I forbindelse med FN´s Klimatopmøde i
København i 2009 er Skoven i Skolen i
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• at børn selv kan handle aktivt i forhold til klimaforandringerne
• at skovrejsning, bæredygtigt skovbrug
og træanvendelse er en del af løsningen på klimaudfordringen.

Hvorfor er træplantning en del af løsningen ?
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skytter jorden mod udtørring og erosion og er levested for masser af arter.
Samtidig producerer skoven træ, et fornyeligt råstof, der kan lagre CO2 i mange år i træprodukter, erstatte CO2-tunge
produkter som beton og stål, og som efter brug kan bortskaffes med udnyttelse
af CO2-neutral energi.
En enkel og direkte måde at komme
klimaforandringerne i møde (ud af flere,
naturligvis) er derfor at plante ny skov,
dyrke den bæredygtigt og bruge træ.
En del af klimaproblemet skyldes afskovning. Genplant Planeten skal også
sætte fokus på afskovningens omfang –
og bæredygtigt skovbrug.

Handling – for børn

Både børn og træer rækker ind i en
fremtid, der når ud over os. Udsigten til
klimaforandringer og de konsekvenser
de vil få på vores liv, kan gøre børn og
unge handlingslammede fordi problemet er uoverskueligt.
GENPLANT PLANETEN skal give
børn en mulighed for selv at komme
klima-forandringerne i møde. I første
omgang ved at plante træer som optager
CO2. I anden omgang ved at bearbejde
emnet træ og klima i skolen.
Skoven i Skolen vil udvikle enkle materialer til ude-undervisning, som lærere og elever kan benytte før og efter de
har plantet træer. Materialerne placeres
på www.skoven-i-skolen.dk. Materialerne skal række i tre retninger:
Kunst som udtryk:
Eleverne arbejder med de følelser,
som de voksnes snak om klimaforandringer skaber i dem – og får via
skolefag som dansk, billedkunst,
idræt, musik, sløjd, håndarbejde mulighed for at komme med kunstnerisk udtryk.
Matematik:
Eleverne regner på hvor mange træer
de har plantet – hvor meget CO2 de
kan optage – og hvordan de kan reducere deres egen udledning af CO2.
De undersøger hvordan både træplantning og træanvendelse indgår i
CO2 regnskabet.
Innovation og naturvidenskab:
Eleverne undersøger og opfinder klimaløsninger især med fokus på skov
og træ.
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Som papirmateriale kan skoler og skove
bl.a. bruge Skovens Dag hæftet 2009,
som kommer til at handle om skov og
klima.
Hovedmålgruppen for GENPLANT
PLANETEN er skoler, men også børnehaver og familier kan få mulighed for at
deltage i projektet.

Mange bække små

Grundideen er, at mange yder hver sit
lille bidrag til et stort samlet projekt og
at organisationen er enkel og decentral.
Statsskove, kommunale og private skove, naturvejledere m.fl. inviterer skoler
ud at plante træer i oktober, november
og december 2009. Invitationerne sendes ud til lokale skoler – og lægges også
centralt på kortet ”Genplant Planeten”
på www.skoven-i-skolen.dk, som Skoven i Skolen markedsfører nationalt.

Træer er en del af klimaløsningen
Der er to måder at reducere CO2 i atmosfæren.
Vi kan udlede mindre CO2 til luften
Vi kan fjerne CO2 fra luften og bruge den
Træer har en enestående evne til at gøre begge dele.
Fjerne CO2 fra luften
De grønne dele af et træ laver fotosyntese i lys. Alle andre dele af træet respirerer. I mørke
respirer hele træet. Så længe et træ vokser, vil det optage mere CO2 end det afgiver via
dets forbrænding. Når et træ er fuldt udvokset, når det et stabilt niveau, hvor det forbrænder lige så meget som det laver fotosyntese. Når træet bliver gammelt og forfalder, vil det
afgive mere CO2 end det optager i fotosyntesen. Hvis træet får lov at blive nedbrudt i naturen, vil al den CO2 der er optaget i veddet blive givet tilbage til atmosfæren.
Mennesker kan ved skovbrug gå ind og være en del af denne cyklus. Vi kan plante træer –
og fælde træerne, når de er udvoksede og holder op med at optage mere CO2 end de afgiver. Hvis vi planter et nyt træ, hver gang vi fælder et, vil det træ vi tager ud af systemet
være det man kalder CO2-neutralt. Hvis vi tilplanter et større areal med træer, vil vi sætte
større CO2-optag i gang.
Udlede mindre CO2 til luften
Det træ vi henter i skoven indeholder kulstof. Vi kan bruge træet i byggeri, møbler, til papir
mm. 1 m3 træ svarer til 0,9 ton CO2
Byggematerialer som beton, stål, aluminium og plastik er energikrævende at producere. 1
m3 træ kan erstatte 1 m3 byggematerialer i byggeri. Det sparer yderligere atmosfæren for i
gennemsnit 1,1 ton CO2. Lagt sammen med de 0,9 ton CO2 som træet indeholder svarer
det til en besparelse på 2 ton.
1 ton CO2 svarer til udslippet fra 430 liter benzin.
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Organisationsudvalg

Foto: Malene Bendix

Stik spaden i jorden, når det hele
er ved at ryge i luften… (hm…)
Mange børn planter mange træer
op til klimatopmødet i 2009.

Skoven sørger for et klargjort areal, træer, spader, folk – og organiserer træplantningen. Plantningen kan foregå
som både nytilplantning og genplantning i eksisterende skov.
Skolelærere tager imod invitationerne
og booker sig ind med antal deltagere
via mail direkte til skoven, efter først-tilmølle princippet.
Lærerne forbereder eleverne på træplantning i skolen. De sørger for transport ud til skoven og hjælper på stedet.
Samtidig knytter de via det pædagogiske
materiale træplantningen og træanvendelse op på klimatemaet.

For at projektet kan lykkes, er det vigtigt, at mange forskellige parter inden
for skov, træ og skole har lyst til at være
med. Derfor inviterede vi i begyndelsen
af september centrale organisationer og
personer til et møde, hvor vi præsenterede og diskuterede ideen. Tim Krat
deltog på Naturvejlederforeningens vegne.
Mødet nedsatte et organisationsudvalg, som støtter Skoven i Skolen i arbejdet med at organisere projektet. Organisationsudvalget består af
repræsentanter for Skov og Naturstyrelsen, HedeDanmark, Skovdyrkerne,
Dansk Planteskoleejerforening, Skovforeningen og Skoven i Skolen.

Vi har brug for hjælp

Vi håber at mange naturvejledere vil
deltage i Genplant Planeten. Først og
fremmest med ved at invitere lokale
skoler (og børnehaver) ud at plante træer i månederne omkring klimatopmødet. Vi er i færd med at skrive et kort
idekatalog, som skal gøre det let at deltage.
Vi skal nu i gang med at udvikle materialer – og søger skribenter og idemagere, hvis du har lyst til at være med til
den del.
Yderligere information får du hos Malene Bendix, e-mail: malene@skoven-iskolen.dk.
o

Internationale muligheder
Med GENPLANT PLANETEN sætter danske skolebørn fokus på skovrejsning på et tidspunkt, hvor verdens
øjne er rettet imod Danmark. Ideen kan adopteres af andre lande, så skolebørn verden over planter træer,
i håb om at de voksne følger efter.
Skoven i Skolen samarbejder med den internationale skole-skov-organisation LEAF (Learning About
Forests), som skal plante træer i 2009, 2010 og 2011. Et udvalg af de materialer vi udvikler til det danske
projekt vil blive oversat til engelsk og lagt på LEAF´s hjemmeside, til glæde for plantende børn over hele
verden.
En del af materialet vil være en trætæller, som samler antallet af plantede træer. De lægges i slutningen
af perioden ind på FN´s træplantningsprojekt ”Billion tree project”.
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Postkort

Illustration: Lars Lauge

Balancekunst på Vestamager
Årets udstilling 2009 på Naturcenter Vestamager åbner 1. feb. og den må selvfølgelig handle om klima. Det er politisk korrekt og trendy og man kan nærmest spytte
fra naturcentret til klimatopmødet i Bellacentret. Titlen på udstillingen er
”Balancekunst – en interaktiv udstilling om din, dyrenes og klodens balance.
Udfordringen er at formidle den vidtfavnende og fagligt komplicerede klimahistorie for primærgruppen børnefamilier og indskoling. Her nævnes nogle af de planlagte aktiviteter i flæng: Børnene kommer til at lave balanceøvelser med deres
egen krop, kombineret med figurer og snak, som relaterer sig til naturens balancer.
Vi skal spille dukketeater hvor en heltemodig balancemester kommer på udfordringer, da han møder dukken Klima, som ikke har så godt. Vi skal undersøge hvordan dyr og planter har forskellig strategi, når vejret skifter. Kulstofkredsløbet skal
formidles gennem diverse aktiviteter og ”giften” CO2 skal sættes ind sammenhæng.
I en stor glaskuppel skal vi mærke ”drivhuseffekten” og blive klogere på hvad det er.
Der skal plantes olden i potter, som udgangspunkt for formidling om skovens rolle
i CO2 kredsløbet og vi skal arbejde med vindens og solens kræfter, som et godt udgangspunkt for at skabe handling.
Naturvejleder Stella Blichfeldt
Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden
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Klimaundervisning.dk
”Kender du nogen, der kan
hjælpe os med at lave nogle
klimaaktiviteter til et større
arrangement?” Det er en fra
spejderne, der ringer til mig
og spørger. Jeg begynder
straks at tænke højt om noget
med nogle lokale naturvejledere, der måske kan bruges.
”Naturvejledere?” siger hun.
”De arbejder da ikke med
klima...”

Af Karen Vesterager, Dansk
Naturvidenskabsformidling
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Det lykkes at få en hende matchet med
en lokal naturvejleder, der faktisk arbejder med klima – forhåbentlig til tilfredshed for begge parter. Det er en af
grundene til, at jeg meget gerne vil samarbejde med jer om klimaundervisning.
dk og det er rigtig vigtigt for mig at kende til hvordan I arbejder med klima.
Klimaundervisning.dk er et projekt
Dansk Naturvidenskabsformidling laver
i samarbejde med Undervisningsministeriet. Det er vældig relevant for både
dig som naturvejleder og de lærere, der
kommer på naturskolerne.

Netværk og arrangementer

Som naturvejleder kan du ganske gratis
melde dig til netværket af klimaformidlere, der består af folk fra museer,
science centre, naturskoler, forlag, virksomheder, foreninger m.fl. Når du er

Klimaarrangementer
20. januar på Foulum ”Forskning i klimaændringer, jordbrug og bioenergi”. Forsker for en dag og
klimaundervisning.dk inviterer. Du vil høre forskere fra universitetet fortælle om, hvordan man
forsker i klimaændringer og jordbrug, og hvad
det præcis er man vælger at forske i. Og der vil
være fokus på, hvordan man kan bruge forskningen i undervisningen.
3. februar på DMI ”Klimaforandringer – Vor tids
udfordring”. Danmarks klimacenter, DMI og klimaundervisning.dk inviterer. Tre klimaforskere er
på banen med aktuelle klimatemaer: Klimaudviklingen frem til i dag, Fremtidens klima og
Grønlands indlandsis. På arrangementet vil du få
mulighed for at være i direkte dialog med klimaforskerne om de tre ovenstående klimatemaer.
Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på
www.klimaundervisning.dk
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med i netværket af klimaformidlere får
du et elektronisk nyhedsbrev ca. en gang
hver anden måned med nyt fra klimaundervisning.dk, lidt om tilskudsmuligheder, invitationer til klimaarrangementer og diverse inspiration fra ind- og
udland. Der er ofte beskrivelser af projekter, der stadig er i udviklingsfasen,
fordi det giver mulighed for at finde
samarbejdspartnere og sikre, at der ikke
er flere, der går og planlægger det samme uden at få talt sammen.
Hvis du har brug for at blive opdateret
på klima har du mulighed for at deltage
i de klimaarrangementer, vi holder i
samarbejde med f.eks. universiteter. Aktuelt lige nu er et arrangement på Foulum den 20. januar, der hedder ”Forskning i klimaændringer, jordbrug og
bioenergi” og arrangementet ”Klimaforandringer – Vor tids udfordring” på
DMI den 3. februar.

Aktiviteter i database og kalender

Hvis du gerne vil reklamere for en klimaaktivitet du laver via klimaundervisning.dk, er der flere muligheder. Hvis
det er en aktivitet, der er målrettet folkeskoleklasser, ungdomsuddannelser eller de korte og mellemlange videregående uddannelser og som bliver gentaget
flere gange på bestilling, kan du lægge
den i vores database over læremidler,
der ligger på hjemmesiden – så finder
lærerne den, når de går ind og søger efter læremidler til deres klimaundervisning. Tilbyder du f.eks. skoleklasser fra
dit område en klimatur, er det databasen den skal i.
Er det en engangsforestilling og er
målgruppen f.eks. familier, kan du i stedet lægge aktiviteten i kalenderen. Det
gælder f.eks. efteruddannelseskurser til
lærere, eller åbent hus om klima. Du
lægger ting i database og kalender ved
at gå ind under ”klimaformidler” i venstremenuen på klimaundervisning.dk.
En sidste mulighed for reklame for en
aktivitet, er omtale i vores nyhedsbreve.
Enten det til klimaformidlerne. Eller det
til klimalærerne. Klimalærere er undervisere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne eller på de korte eller mellemlange
videregående uddannelser – dem har vi
også et netværk til og de får et elektronisk nyhedsbrev en gang om måneden.
NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 4 • 2008

Det kan være rigtig fint at få omtale af
aktiviteter, selvom du egentlig har kundegrundlaget i orden, fordi det signalerer til omverdenen, at du er en seriøs
samarbejdspartner på klimaområdet.
Samtidig med at det synliggør naturvejlederne generelt. Jeg taler med mange
folk, der aldrig har overvejet at naturvejledere kunne finde på at arbejde med
klima!
Du kan selvfølgelig også selv bruge
hjemmesiden som inspiration. I databasen ligger alt hvad vi har kunnet finde af
læremidler på klimaområdet. Der ligger
både bøger, hjemmesider, undervisningsforløb, udstillinger, forsøg, aktiviteter og meget mere. Lige sådan kan du
søge i kalenderen og se hvad andre laver
af offentlige arrangementer.
Du kan også bruge klimaundervisning.dk til at hjælpe de lærere der bruger naturskolen med at komme godt i
gang med klimaundervisning. De har
mulighed for at melde sig til netværket
af klimalærere og få et nyhedsbrev med
omtale af forskellige læremidler, invitationer til arrangementer, nyt om klima
og COP15 og månedens klimaeksperiment. Du kan få tilsendt nogle eksemplarer af vore nye folder om klimalærernetværket til at dele ud på naturskolen,
ved at sende mig en mail.
Jeg håber meget at se jer i netværket. I
er altid velkommen til at ringe eller
maile til mig, hvis I tror vi kan bruge
hinanden til noget.
o

Som naturvejleder kan du:
Melde dig til netværket af klimaformidlere
Få et nyhedsbrev en gang hver anden måned
Få omtale af arrangementer på hjemmesiden
Få omtale af arrangementer i nyhedsbreve
Bruge www.klimaundervisning.dk til inspiration
Bruge www.klimaundervisning.dk til at sikre dig,
at der ikke er andre, der planlægger det samme
som dig og til evt. at finde samarbejdspartnere
til projekter
Ringe til mig på 22 18 87 67 og få en snak om et
klimaprojekt du er ved at planlægge – eller sende mig en mail på kv@formidling.dk
Bruge www.klimaundervisning.dk på lærerkurset eller til at hjælpe lærere, der kommer på naturskolen i gang med klimaundervisning
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Energi- &
Vandværkstedet
ruster eleverne til klimadebatten!

Af Ghita Juul Lentz, kommunikationskoordinator på Energi- &
Vandværkstedet

Energi- & Vandværkstedet i
Valby ruster nu de københavnske skoleelever til at deltage aktivt i den aktuelle klimadebat. Gennem tre
klimarettede undervisningsforløb får eleverne mulighed
for at udvikle deres faglige
forståelse og deres holdninger
til klimaproblematikken, så de
kan tage aktivt del i klimadebatten op til klimatopmødet
næste år.
Energi- & Vandværkstedet er en innovativ miljøskole under Miljøtjenesten i
Københavns Kommune, hvor skoleklasser kan få en sjov og lærerig dag i vandets og energiens tegn.
Eleverne arbejder eksperimenterende
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med både energi- og vandforsyning,
hvor hovedfokus ligger på den teknologiske infrastruktur. I dette skoleår har vi
udvidet vores undervisningstilbud, så vi
nu også tilbyder tre klimarettede forløb.
På forløbene formidler vi klimaproblematikken i børnehøjde gennem forskellige tilgange og læringsstile hvor de fleste sanser er i spil.

Energiforbrug og klimaforandringer

Undervisningsforløbet Energiforbrug
og klimaforandringer er målrettet 4.- 6.
klasse og formidler sammenhængen
mellem energiproduktion, energiforbrug og klimaforandringer.
På forløbet får eleverne konkrete redskaber til, hvad de selv kan gøre for at
nedbringe udledningen af CO2. De skal
bl.a. sammenligne energiforbruget ved
en række dagligdags gøremål eksempelvis at varme boller eller lave the på forskellige måder.
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har et ansvar for at få gjort noget ved de stigende problemer, som alle verdens lande
kommer til at mærke i fremtiden - og specielt u-landene.

hvor svært det kan være at blive enig
om en fælles løsning på den globale opvarmning.

Fremtidens brintsamfund

Eleverne får bl.a. indblik i den globale ulighed i forhold til
energiforbrug ved at råbe kontinenternes energiforbrug –
5
jo højere forbrug, jo mere skal der råbes!

Vand og klimaforandringer i alverdens lande

Vand og klimaforandringer i alverdens
lande er ligeledes målrettet 4. – 6. klasse.
Her skal eleverne eksperimentere med
vandforsyning og drikkevandskvalitet
med fokus på klimaforandringernes betydning for tilgængeligheden af drikkevand og betydningen for vores håndtering af spildevand i globalt perspektiv.
Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i, hvilke konsekvenser klimaforandringerne har for de forskellige
lande på Jorden. De skal bl.a. have indsigt i konsekvenserne af det stigende
havniveau, øgede nedbørsmængder, flere tørkeperioder og udfordringerne indenfor vandforsyning. Eleverne får konkrete erfaringer med vandforsyning i
u-lande og med hvilken betydning, det
kan have for en afrikansk familie, at der
bliver længere mellem de fælles vandposter i fremtiden som følge af klimaforandringer. Udstyret med en spand på
hovedet skal de selv hente vand i den lokale sø og bære det hjem til ”landsbyen”.
Eleverne bliver ofte overraskede over,
hvor hårdt det er at bære så mange liter
vand på hovedet, og de er ikke i tvivl
om, hvor hårdt det rammer kvinder og
børn, at de skal bære vandet længere i
fremtiden.
Klimaforandringer og mangel på rent
drikkevand er et konfliktområder, som
vi forsøger at give eleverne indblik i.
Gennem et rollespil, hvor de skal repræsentere forskellige lande, får eleverne
indblik i nogle af de udfordringer og
konflikter, som verdens lande står overfor i fremtiden, og de får en forståelse af,
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Fremtidens brintsamfund er et højteknologisk undervisningsforløb målrettet
8.-10. klasse, hvis formål er at give eleverne indblik i, hvilke potentialer der
ligger gemt i brint som fremtidens energibærer.
Forløbet er opbygget som et fremtidsscenarium, hvor de fossile brændsler er
opbrugt og eleverne skal dyste om,
hvem der klarer sig bedst i et samfund
baseret på energi fra sol og vind.
Forløbet er en blanding af teoretiske
og praktiske elementer. Eleverne skal
udføre en række opgaver, der kræver
energi, som de enten får direkte fra egne
vindmøller og solceller eller fra energi,
som de har lagret i brintflasker i det store brændselscelleanlæg. De teknologiske
1. Station: Vandløbet
muligheder fascinerer eleverne, og de
bliver
vildt
Tanken
bagbegejstrede, når de påfylder
•
Eleverne
skal prøve på egen krop, hvor hårdt det er at forsyne en familie med vand
gruppens brintbil!
i Afrika.
•
Eleverne skal opnå forståelse for, hvor hårdto
det rammer en afrikaner at familien får
•

længere afstand til den fælles vandpost, som følge af klimaforandringerne.
Eleverne skal opnå kendskab til, hvor forskellig vandforsyningen er i verden.

Yderligere oplysninger fås på :
Opgaver
www.groen-skole.kk.dk
•
Gruppen skal transportere vand fra den nærmeste sø over til en beholder, hvor de
kan måle hvor meget vand de har hentet.

Vidste du at...
•

Vægten, af det vand som
kvinder i Afrika og Asien
bærer på hovedet, svarer til
den mængde af bagage, du
har lov til at tage med på et
fly – 20 kilo.

•

Omtrent 1,1 milliard mennesker har ikke adgang til
rent vand, det er en sjettedel af verdens befolkning.

•

Enkeltpersoner i udviklingslande bruger i gennemsnittet
10 liter vand om dagen.

•

I Danmark bruger man i
gennemsnit 121 liter vand
om dagen.

•

I USA bruger hver indbygger
ca. seks gange så meget
vand, som vi gør i Danmark.

6
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Elbesparelser
- for klimaets
og pengenes
skyld

Af Göran Wilke, Sekretariatschef
for Elsparefonden.

Elektricitet er den energiform,
der har det klart højeste CO2indhold, men heldigvis er det
muligt at halvere elforbruget.
De fleste elbesparelser har tilmed en rigtig god økonomi.
Naturvejledere kan være med
til at formidle dette til gavn for
miljøet.

enormt besparelsespotentiale. Realiserer
vi det, vil vi ikke alene reducere vores
udledning af CO2 betragteligt. Vi vil
samtidig spare en masse penge.
Langt de fleste elbesparelser er rent
faktisk betalt tilbage i løbet af få år. Det
betyder, at forbrugere der alene tænker
på sin egen økonomi, er til gavn for miljøet.

I dag bruger vi i gennemsnit 1.500 kWh
pr person. Det er muligt at komme ned
på 1.000 kWh pr. person uden komforttab. Elsparefondens to hjælpemidler er
dels et anbefalelsesmærke, der sidder på
de mest energieffektive apparater og
dels hjemmesiden ”Min Bolig” (www.
elsparefonden.dk/minbolig), der hjælper dig med at forstå dit elforbrug og
spare strøm.

Ser vi på, hvad der egentlig driver vores
energisamfund, så er det i bund og
grund fossile brændsler, affald, biomasse og vedvarende energikilder som sol
og vind. Disse energikilder omdanner vi
i stor stil til de to ”energibærere” elektricitet og fjernvarme.
Disse energibærere har ikke samme
egenskaber. Elektricitet har langt flere
”muskler” end varmt vand. Til gengæld
er der et stort spild af energi ved produktionen af det forædlede produkt
elektricitet. Faktisk skal vi i gennemsnit
spare 3 kWh fjernvarme for at få den
samme miljømæssige effekt, som vi opnår ved at spare blot 1 kWh elektricitet.
Derfor giver det god mening særligt at
spare på strømmen.

Stort besparelsespotentiale i elforbrug

I dag kommer mere end 40 procent af
energisektorens samlede CO2-udslip fra
elproduktion. Samtidig peger en lang
række undersøgelser på, at vi kan skære
vores elforbrug ned til det halve. Med
andre ord rummer vort elforbrug et
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El belaster klimaet tre gange mere
end fjernvarme
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Opfør dig pænt i butikken - køb apparater
med Elsparefondens anbefalelsesmærke

Når du skal købe nyt udstyr, er det en
god idé at vælge elapparater, som Elsparefonden anbefaler. Det er dem med anbefalelsesmærke [Vis mærk jf. Tilsendt
illustration]. Det er mærkning på de fleste apparater, og på Elsparefondens
hjemmeside www.elsparefonden.dk kan
man se lister over de mest energieffektive produkter.

Følg dit elforbrug, og lær dine apparater
at kende

Følg dit elforbrug over tid, og sammenlign med andre. Her hedder værktøjet
Min Bolig, et web-baseret værktøj, hvor
du kan regne på dit hjem, dine apparater og sparemuligheder. www.elsparefonden.dk/minbolig indeholder samtidig en række andre funktioner, f.eks.
kan du finde ud af hvilket elselskab, der
tilbyder billigst strøm der, hvor du bor.
o

Top-10 liste over gode tiltag

Hvad er det så, du som naturvejleder skal gøre og fortælle
andre om at gøre? Her er vores forslag:
• Køb computere med Elsparemærket. Spar op til 1.000 kr. på elregningen i en computers levetid ved at
vælge et produkt, der er mærket
med Elsparemærket.
• Gå efter bærbare computere og
fladskærme. Spar op til 90 % ved at
udskifte den stationære computer
og den gamle CTR-skærm med en
bærbar. . Spar op til halvdelen ved
at udskifte din gamle CRT-skærm
med en fladskærm, og sluk skærmen, hvis du ikke bruger den i noget tid. Skærmen tager ikke skade
af at blive tændt og slukket flere
gange i løbet af dagen.
• Indstil strømstyringen. Sæt computeren i dvale eller standby, når du
ikke bruger den. Du kan selv indstille computerens strømstyring til
at gå fra aktiv til dvale eller standby.
Det er også i computerens strømstyring, at du indstiller dvale for
skærmen.
• Tilslut en elspareskinne. Elspareskinnen slukker alt tilsluttede udstyr til en computer og et fjernsyn,
når du slukker. Du kan også slukke
alt udstyr selv, men det er nemmere med elspareskinnen.
• Gå efter et LCD-tv. LCD bruger mindre strøm end plasma. Jo større tv,
jo højere er elforbruget.
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• Sluk tv’et, når du går. Det vigtigste
råd er at huske at slukke for fjernsynet, når du ikke bruger det. Store
fladskærms-tv kan bruge op til 500
watt, og hvis du har det tændt 1
time ekstra om dagen, kan det koste ca. 255 kWh om året (ca. 510 kr.)
om året i ekstra strømforbrug.
• Standby koster el. Spørg til elforbruget i tændt tilstand og i standby, og vælg et af dem med lavest
forbrug. Hvis du har et ældre tv, kan
standbyforbruget være på 10-12
watt, og det koster omkring 100
kWh (ca. 200 kr.) om året på elregningen. Hvis du vil spare de penge,
så sluk på tv’et eller på stikkontakten.
• Vælg en spillekonsol med lavt elforbrug, 20-50 watt. Det er dog ikke
muligt hvis du vil have en Xbox eller PlayStation.
• Sluk for spillekonsollen, når du ikke
bruger den. Det kan koste 1.590
kWh eller næsten 3.000 kr. om året
at have den tændt, når du ikke bruger den. Så sluk for den efter brug.
• Brug ikke spillekonsollen som DVDeller CD-afspiller. Spillekonsollen
bruger langt mere strøm end en almindelige DVD-afspiller, så brug
DVD-afspilleren, hvis du bare skal
se en film.

Det kan koste 1.590 kWh eller
næsten 3.000 kr. om året at have
den tændt, når du ikke bruger
den. Og så bruger spillekonsollen
langt mere strøm end en almindelige DVD-afspiller, så brug
DVD-afspilleren, hvis du bare skal
se en film.

Når du skal købe nyt udstyr, er
det en god idé at vælge elapparater, som Elsparefonden anbefaler.
Det er dem med anbefalelsesmærke. Det er mærkning på de
fleste apparater, og på Elsparefondens hjemmeside www.
elsparefonden.dk kan man se lister over de mest energieffektive
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Sakset om klimafakta
- samt gode links
3 gode spørgsmål og svar fra
DMI( www.dmi.dk ):

Aktuel Naturvidenskab
om Klima

Spørgsmål:
Hvad er forskellen på vejr og klima?

Det gode og fagligt solide blad Aktuel
Naturvidenskab, som udgives i samarbejde mellem 11 danske forskningsinstitutioner, udgav i 2007 et temanummer
om klima. Der finder du baggrundsartikler om naturlige klimasvingninger,
klimamodeller og meget andet. På temanummerets side finder du også link
til en liste over alle klimarelaterede artikler i bladet fra 2003 og frem. http://
www.aktuelnat.au.dk/index.
php?id=1080

Svar: Et givet steds klima er det gennemsnitlige vejr det pågældende sted i
modsætning til øjebliks-observationer,
som karakteriserer vejret. Klimaet beskrives ikke alene ved middelværdier
over en årrække, 20-30 år, af nedbør,
temperatur, fugtighed, solskinstimer og
vind, men også ved variationer i disse
størrelser og ved størrelsen og hyppigheden af ekstremværdier for disse størrelser.

Spørgsmål:
Hvad består Jordens klimasystem af?

Svar: Jordens klimasystem består af:
Atmosfæren med dens luftarter, herunder vanddamp, dens skyer af forskellige
slags, faldende nedbørs partikler og de
små partikler (aerosoler), som svæver
rundt især i den nedre del.
Oceanerne med deres kemiske bestanddele, især opløste salte og havisen
ved polerne.
Landjordoverfladen og -jordskorpen
med dens vegetation, sne og isdække,
dens landjordfugtighed og grundvandsdepoter, dens floder og søer.

Spørgsmål:
Hvor meget vil Jordens temperatur stige i
fremtiden?

Svar: Fortsætter vi udledningen af drivhusgasser som hidtil, forventes en temperaturstigning mellem 1,4 og 5,8 grader de næste 100 år. Men selv hvis vi
foretager en meget drastisk ændring af
vores energivaner, og formindsker vores
udslip af CO2 med mere end halvdelen
de næste 100 år, vil temperaturen stadig
stige 0,8 til 1,4 grader.
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Hvad ved folk om klima:
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14,
2006( www.mst.dk )
Befolkningens viden, holdninger og
adfærd i relation til klimaspørgsmålet
Resumé:
Undersøgelsen kortlægger, hvad befolkningen ved og ikke ved om klimaproblemet, hvilke holdninger befolkningen
har, og hvad befolkningen gør for at
mindske klimaændringerne. Undersøgelsen baserer sig på et elektronisk spørgeskema udsendt til ca. 1.700 personer i
alderen 15-75 år. Undersøgelsen viser, at
befolkningen ved mindre om klimaændringerne end om andre miljøemner.
Årsagen til og konsekvenserne af klimaændringerne står uklart for befolkningen, ligesom der foregår en sammenblanding af klimaændringerne og
nedbrydning af ozonlaget.
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Hvilke CO2 mål har Danmark
forpligtiget sig til?

KØB CO2 kvoter
Køb CO2 kvoter og skær ned i antallet af
kvoter i det danske kvoteregister, dermed er der færre CO2 kvoter til de CO2
forurenende virksomheder. Ideen går
ud på, at du køber en CO2-kvote - og
dermed reducerer udledningen af CO2
med 1 ton. Når kvoterne er dine, kan
de nemlig ikke benyttes af industrien eller af kraftvarmeværker, som derfor
tvinges til at udvikle mindre forurenende måder at producere på. 1 CO2 kvote
svarer til 1 ton CO2 og koster ca 250 kr.
Søg på ”køb CO2 kvoter” på internettet.

I følge Kyoto protokollen er Danmark
forpligtiget til at reducere udledningen
af drivhusgasser med 21 procent. Det
betyder at udledningen skal sænkes fra
76.300.000 ton CO2-ækvivalenter i 1990
til gennemsnitlig 60.200.000 CO2-ækvivalenter i perioden fra 2008 til 2012.
Det er en reduktion på 21%. Den seneste beregning viser, at Danmark i perioden 2008 til 2012 kun vil kunne nedbringe udledningen af drivhusgasser
med knap 17% i forhold til niveauet i
1990. (http://www.dmu.dk/foralle/Luft/
CO2+ven+eller+fjende/ )

Danmarks CO2-udledning
målt pr. indbygger:
På hjemmesiden for 1 ton mindre kampagnen www.1tonmindre.dk kan man
se at en dansker udleder i snit 10 ton
CO2 om året. Her kan man blandt andet
finde CO2 neutrale gaveideer og beregne
sit CO2 udslip.

Miljøbevægelsen NOAHs hjemmeside
www.noah.dk er spækket med politiske
debatindlæg som kan bruges til rollespil
og diskussionsoplæg m.m. De har også
et printvenligt skema til at udregne ens
eget CO2 forbrug http://www.noah.dk/
energi/co2skema.pdf

Skovens CO2-optag
På DMUs hjemmeside www.dmu.dk har
de populærvidenskabelige artikler under fanebladet ”for alle” her kan man
under emnet ”luft” finde en spændende
artikel der hedder ”CO2 – ven eller fjende”. Fra artiklen er sakset lidt om Skovens CO2-optag
”En af de lovende metoder til at begrænse CO2 i atmosfæren er at øge
skovvæksten. Her har de tropiske regnskove en stor rolle. I øjeblikket bliver
knap 1% af skovene fjernet hvert år. Den
mængde kulstof som forsvinder med
træerne svarer til en fjerdedel af verdens
samlede menneskeskabte udslip af CO2.
Hvis man forhindrer fjernelsen eller
endnu bedre, genplanter regnskoven,
kan man modvirke et temmelig stort
udslip. Derfor bliver over 4 millioner
hektar skov i verden forvaltet som et lager af kulstof.
I Danmark er det besluttet at fordoble
skovarealet i løbet af de næste cirka 100
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år. Man forventer at skoven vil kunne
binde omkring 5% af Danmarks nuværende årlige udslip af CO2. I løbet af 100
år vil virkningen aftage, fordi træerne
kun optager ekstra CO2 så længe de
vokser
Hvor meget CO2 optager danske træer*?

Bøg
20 år
70 år
100 år

tons kulstof
0.056
0.69
1.66

tons CO2
0.0205
2.48
6.08

Rødgran
20 år
70 år

tons kulstof
0.016
1.180

tons CO2
0.061
4.300

Fra artiklen CO2 – ven eller fjende fra
DMU ( http://www.dmu.dk/foralle/
Luft/CO2+ven+eller+fjende/ )
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Fotos: Finn Lillethorup

Workshop om
klimaforandringer
Økolariets undervisning om klimaforandringer

Af Finn Lillehorup, media
koordinator i Økolariet, Vejle.
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I 2007 havde vi i Økolariet en særudstilling om klimaforandringer. I forbindelse
med særudstillingen udviklede vi i skoletjenesten et undervisningsforløb for
6.-10. klasse, som handlede om klimaforandringer og de mekanismer og fænomener, der er baggrunden for klimaforandringerne, og med fokus på, hvor
det er, vi har mulighed for at sætte ind
mod klimaforandringerne.
I praksis var undervisningsforløbet
bygget op som en workshops med forskellige forsøg og øvelser, som eleverne
skulle besøge i turnus, kombineret med
at de skulle hente viden og fakta i vores
særudstilling.

Her i artikilen vil vi præsentere nogle
af de workshop-øvelser, der indgik i vores undervisningsforløb - og som vi i
øvrigt stadig bruger i forbindelse med
undervisning om klimaforandringer
også efter, at vi ikke længere har særudstillingen, men i stedet har indbygget
nogle af elementerne fra vores særudstilling i vores permanente udstillinger.

CO2’s virkning i atmosfæren

Vi har konstrueret en forsøgsopstilling,
hvor eleverne kan påvise, at CO2 øger
varmeoptagelsen i atmosfæren, idet CO2
bremser udstrålingen af varmestråler,
der reflekteres fra jordoverfladen, og akNATUR vejleder • 17. årg. • nr. 4 • 2008

I to kar af akryl er der anbragt
miniature-jordkloder. I det ene
kar fyldes CO2 og i det andet kar
almindelig atmosfærisk luft fra
lokalet. To spotlamper fungerer
som sole, der sender varme
stråling ind til kloderne gennem
”atmosfæren”. Måler man temperaturen ved de to kloder viser det
sig at temperaturen stiger mere i
den CO2-mættede atmosfære end
i den almindelige luft - CO2 har
altså en effekt på opvarmningen!

kumulerer varmen i atmosfæren.
Opstillingen består af to beholdere,
bygget som kvadratiske kar af akryl. I
hvert kar har vi anbragt en lille model af
jordkloden. Umiddelbart oven over hver
af karrene er der anbragt en spotlampe.
I den ene beholder er der bare luft fra
lokalet, men i den anden beholder lukker man mættet CO2 ind fra en gasflaske
(CO2 er tungere end atmosfærisk luft,
og det bliver derfor liggende i karret - i
hvert fald i de 5-10 minutter forsøget
forløber. Gemt i skyggen under hver af
jordkloderne er der anbragt en føler fra
et elektronisk termometer.
Forsøget går ud på at måle udviklingen i temperturen i de to beholdere,
hvor vores lille kunstige sol (spotlampen) skinner ind på jordkloden, der befinder sig i en atmosfære af hhv. almindelig ”jord-luft” og en CO2-atmosfære.
Eleverne noterer udgangstemperaturen i hver af de to kunstige atmosfærer
og holder så øje med temperaturudviklingen gennem de næste 10 minutter temperaturen noteres hvert minut. Temperaturerne indsættes i et
koordinatsystem, så der til sidst kan tegnes kurver for temperaturstigningen i
hver af de to situationer.
Forsøget viser, at temperaturstigningen er meget voldsommere i CO2-atmosfærn end i den almindelige atmosfære.
Kurven er meget stejlere og temperaturstigningen er højere.
Opstillingen har den svaghed, at hvis
den bruges flere gange lige umiddelbart
efter hinanden, så er alle elementerne i
opstillingen varmet så meget op, som
spotlysene nu kan, og der er næsten inNATUR vejleder • 17. årg. • nr. 4 • 2008

gen yderligere temperaturstigning i løbet af forsøget. Det har drillet os nogle
gange - ligesom kraftig sol gennnem
vinduet direkte ind på forsøgsopstillingen. Opstillingen fungerer således bedst,
når den ”kold-startes”.

Dominoeffekten ved polernes afsmeltning

Forsøgsopstillingen består af fire skitser,
monteret på papplader og anbragt under hver sin spotlampe. Skitserne viser
hhv. nord- og sydpolen, som der ser ud i
dag, og som de vil se ud, hvis alt is smelter. Det vil sige, at der er to skitser, der
er forholdsvis hvide - da de viser indlandsis og havis på polerne, og der er to
skitser, der er helt mørke, da de viser
hhv. åbent hav på nordpolen og et bart
kontinent på sydpolen.
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Når de fire skitser lægges under spotlamperne kan man tydeligt mærke forskel på, hvor megen varme de optager afhængig af, om der et de lyse eller de
mørke skitser.
Skitserne skal illustrere, hvordan områder med isdække i dag reflekterer
solindstrålingen og dermen ikke opvarmes ret meget, mens åbent vand og
landjord som forholdsvis mørke flader,
absorberer en stor del af varmen fra
solindstrålingen.
Dilemmaet er, at jo mre is, der smelter
pga klimaforandringerne jo større mørke flader bliver der synlige på polerne,
som så igen absorberer endnu mere varme, så afsmeltningen af isen går endnu
hurtigere. Der er tale om en dominoeffekt.

I to måleglas smeltes isterninger.
I det ene glas ligger isterningen
og flyder i vand. I det andet glas
ligger isterningen på en ”landsokkel” der er limet fast i måleglasset. Efter smeltningen af isen
måles vandstanden - den er
uændret i glasset, hvor isklumpen flød, men den er steget i
glasset, hvor isen ”lå på land”.
Konklusion: Smelter isen på
Nordpolen, får vi ikke nogen
vandstandsstigning i havene,
men smelter indlandsisen eller
isen på Sydpolen, så stiger
verdenshavene!
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Isen smelter og vandet stiger - eller gør det?

Forsøgsopstillingen består af to 600 ml
måleglasglas. I det ene glas er der lavet
en kunstig landsokkel - dvs. en fast søjle, der udfylder en stor del af rørets
tværsnit og som når nogle få millimeter
op over 300 ml mærket. Ideen er at illudere åbent hav i det ene måleglas og et
hav, der møder et kontinet i det andet
måleglas - dvs. nordpol og sydpol.
I hvert glas anbringes en stor isterning. I det tomme glas falder isterningen ned på bunden, men i glasset med
det kunstige kontinent, der lægger ister-

ningen sig på land.Derefter fyldes koldt
vand i glassene ind til vandstanden står
præcis på 300 ml. I glasset med kontinentet står vandet tæt op til jordoverfladen, men der er tørt land, hvor isterningen ligger.
Nu skal isen have lov at smelte. Vi
bruges en føntørrer til at sætte fart i
processen. Det er ikke ligefrem energivenligt, men det speeder processen væsentligt op. Når isen er smeltet i begge
glas, kommer det spændende øjeblik,
hvor man skal aflæse, hvor stor vandstandstigningen er, efter at isen er smeltet.
Til manges store forundring er der ingen forandring på vandstanden i glasset
uden land, mens der er sket en tydelig
vandstandstigning i glasset med landjorden.
Is der ligger i vand og smelter, giver
ingen vandstandstigning, fordi det allerede som flydende is fortrænger den volumen, som det optager senere, når det
er emeltet. Vi kender historien om isbjerget, hvor ni tiendedele ligger under
vand og kun en tiendedel stikker op
over overfladen - dette sammenholdt
med at vand i form af is fylder mere, får
tingene til at gå op. Det vandet fylder
ekstra som is, svarer til den tiendedel,
der stak ud af vandet - regnestykket går
altså lige op. Hvis nordpolens flydende
ismasser smelter, så betyder det ikke nogen stigning af vandestanden i verdenshavene.
Is der ligger på land og smelter, bliver
til vand, der løber ud til havet og resulterer i en vandstandstigning. Det var det
vi så i glasset med den kunstige landjord. Det betyder, at hvis indlandisen på
Grønland og de store ismængder på det
Antarktiske kontinent begynder at
smelte, så resulterer det i en stigning af
vandstanden i verdenshavene. Hvis den
Grønlandske indlandsis smelter, vil
vandstanden stige 7 meter og hvis isen
på Sydpolen smelter, er der tale om en
vandstandsstigning på ikke mindre end
60 meter.

Dybvandspumpen - drivkraften bag havstrømmene i verdenshavene

I bund og grund handler dette forsøg
om vands evne til at opløse salt, og om,
hvordan det opløste salt ændrer vandets
egenskaber. Det er der ikke så meget
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hokus pokus ved, men når det så senere
kombineres med viden om den såkaldte
Dybvandspumpe, så er det hele pludselig meget relevant klima-stof. Men nu
starter vi lige fra en ende af...
Eleverne bliver bedt om at opløse en
masse salt i vand - de skal så hælde lidt
af opløsningen op i et bæger og inddampe det vha. en føntørrer. Dette er
for at vi har skabt en sikker forståelse af,
at vand kan opløse salt og binde det - og
at saltvand frigiver salten igen, hvis vandet fordamper. Det var første del af forsøget.
Anden del af forsøget handler om
vandets egenskaber, når det indeholder
salt. Her skal eleverne igen lave en kraftig saltopløsning, som de farver blåt
med lidt frugtfarve, så vi kan identificere det videre frem i forsøget. Det salte,
blå vand ledes nu forsigtigt via en slange
over i en kande, hvor der er fersk vand.
Nu skal eleverne observere, hvad der
sker. Og der sker det, at det meget salte
vand - det blå vand - lægger sig ned på
bunden, mens det ferske vand lægger
sig i et lag ovenpå. Det forsøget skal vise
er, at salt vand er tungere end vand, der
ikke er så salt - og det er selvfølgelig relativt. Jo mere salt vandet er, jo tungere
er det.
Umiddelbart syd for Grønland ligger
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den såkaldte Dybvandspumpe, som er
en af drivkrafterne bag verdens havstrømme. Dybvandspumpen fungerer
netop i kraft af de mekanismer, vi lige
har illustreret i forsøgene. I området ved
Dybvandspumpen er der meget ringe
nedbør men alligevel en del fordampning. Det betyder, at saltmængden i
havvandet bliver meget stor - og det
igen betyder, at vandet bliver tungt og
synker til bunds. Nyt vand bliver tiltrukket til området og der sker igen det
samme - vi har en pumpe-effekt. Og
denne effekt er så stor, at den faktisk er
hovedkraften bag verdens havstrømme.
Nu skal vi så have relationen til klimaproblemerne. Forestil dig at ismasserne
på Nordpolen og Grønland smelter og
at smeltevandet løber til havene på
nordkalotten - hvilken indflydelse vil
det have på Dybvandspumpen?
Hvis der ledes store mængder ferskvand ud i havet, vil saltkoncentrationerne i havvandet sænkes - vandet vil ikke
mere være så tungt og Dybvandspumpens effekt vil tage af eller helt gå i stå.
Afsmeltningen af is på Nordpolen kan
atså få den effekt at havstrømmene enten svækkes eller går helt i stå!

Det praktiske arbejdet i klimaworkshoppen

I praksis organiserer vi arbejdet med
klimaworkshoppen ved at give eleverne
en introduktion til arbejdet, hvorefter
der arbejder på egen hånd i turnus, hvor
de har 15 min. til hver opgave.
For at kunne styre forløbet, er der lavet et lille hæfte med instruktioner og
noter til hver af øvelserne i workshoppen. Hæftet fungerer samtidig som det
notehæfte, hvor eleverne skal notere deres resultater.
Det samlede undervisningsforløb,
som vi kalder ”Klima & Klode”, tager ca.
4 timer. Vi bruger den sidste halve time
på at lave en opsamling og afrunding af
dagens øvelser.
Ud over de øvelser, der er nævnt her i
artiklen, er der desuden nogle øvelser,
der handler om dyr og planters muligheder for at finde nye levesteder i forbindelse med klimaforandringerne,
samt en øvelse omkring brændselsceller
og mulighederne for at lagre vedvarende
energi i form af brint.
o

Energi og klima på
programmet i 2009
Som så mange andre planlægger vi også i Økolariet i
2009 at præsentere nogle
emner, der relaterer sig til
klimatopmødet. Vi arbejder
pt. på at opbygge en særudstilling med titlen:
”CO2009 - Klima & Energi Din vej til Ren Energi”.
I forbindelse med denne
særudstilling er vi i gang
med at lave undervisningsmateriale, der skal handle
om berædygtig og CO2venlig energi. Det skal vi
være klart med, når
sæsonen 2009 går i luften
til skolernes vinterferie.
Følg med på vores hjemmeside, hvor du også kan
se mere om Økolariets undervisning og udstillinger:
www.okolariet.dk
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Boganmeldelse

Østeuropa til
fods – fra Tallinn
til Istanbul

Thoma
s Nielse
n

Østeur
opa
til fods
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n til Ist
anbul

Skrevet af Thomas Nielsen

Thomas Nielsen - CV

Født i Kolding i 1972. Bosat
på Fyn i en længere årrække. I dag bor han i Sverige.
Uddannet biolog ved Syddansk Universitet, Odense i
2000 med speciale i økologi. Har arbejdet på Zoologisk Museum i Svendborg,
Kolding Friskole, Kolding
Naturskole og efterfølgende fire år som biolog og naturvejleder ved Odense
Kommune. Underviser i
biologi og filosofi/ idéhistorie på Naturhumanistiska
Gymnasiet i Malmø.
I dag underviser han i biologi og kemi på VUC i Roskilde og Køge.
Han er medlem af kunstnergruppen DANE
(Danish Artists for Nature
and Environment).
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Thomas har begået og gået en bog på
450 side. Bogen handler om en gåtur
gennem de gamle østeuropæiske lande
fra Tallinn i Estland til Istanbul i Tyrkiet. Han forklarer selv, at grunden til
hele projektet var at gøre op med
nogle indre dæmoner, udleve en gammel drøm, overvinde og til sidst finde
sig selv. Alt dette skulle nås på 2918 km
til fods og 1991 km i forskellige transportmidler. Undervejs ville han nedfælde tanker og oplevelser, som ord, tegninger eller akvareller. Alt dette er så
blevet kogt sammen til en rejsebeskrivelse lidt ud over det sædvanlige. Som
han starter bogen ”Rastløshed. Tvivl. En
indre længsel. En higen efter noget andet og noget mere, som må ud gennem
fødder, blyant og pensel”
Rejsen byder på mødet med mange
forskellige folkeslag, vidt forskellige
mennesker og typer, høj som lav. Undervejs er der masser af venlige og imødekommende mennesker, farer fra både
mennesker, naturen og dyrene, men
også spændende og fascinerende oplevelser der ikke kan opleves på anden vis,
end til fods og ud blandt lokalbefolkningen hvor ingen charterturist ville
sætte sine ben.
Thomas har det skrevne ord i sin
magt, mangen en gang tager man sig i,
at have synet af de scener han beskriver,
man fornemmer både duften fra naturen og stanken fra rendestenen eller
nogle af de mystiske retter han udsættes
for. Undervejs guides man gennem forskellige landsbyer, som ofte ligger hen
som ikke eksisterende for resten af verden, dog finder han for det meste nysgerrige og interesserede medmennesker
der på trods af egen armod stiller mad,
husly og en seng til rådighed. Mens man
sidder i sin trygge stue og vender blad
for blad, stiger lysten til selv at drage ud

af alfar vej og lade
oplevelser og eventyr komme
en i møde. Men for de fleste af os, bliver
det nok ved drømmen.
Det gjorde det heldigvis ikke ved Thomas Nielsen, som drog ud og mødte
sine indre dæmoner og til sidst når frem
til et mål, måske ikke det mål han satte
sig, men det mål der efterhånden undervejs på turen, tog form som en sejr
over sig selv og den trummerum af en
hverdag, som vi alle sammen kan nikke
genkendende til. Undervejs underholdes man med alt lige fra den lidt barnlige streg i blyantstegninger over de illustrative akvareller og helt hen til
farvebomber af collager af små akvareller.
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Turen har givet gjort Thomas til noget
større, som han selv udtrykker det ”Jeg
er halvdansker. Resten er Europa”
Skal man komme en enkelt dråbe
malurt i den fyldte kop, kan det kun
være længden på bogen. 450 sider er en
lang rejsebeskrivelse, men personligt
ville jeg ikke have undværet en side!
Bogen kan varmt anbefales til at ligge
under juletræet, enten til dig selv eller
til en af dine kære, skal indtages i store
bidder, lunt foran kaminen…
God fornøjelse…
Allan Winther

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.
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Invitation til

Fælles netværksdag
for naturvejledere som arbejder med frivillige
formidlere og/eller naturvejledere som arbejder
med borgerinddragelse
Onsdag den 28. januar 2009,
i FDF-hytten, Badevænget 2, 7100 Vejle
Kørselsvejledning fra banegården følger.

Program:
09.30-10.00 Velkomst og kaffe
10.00-13.00 Frivillige formidlere – hvorfor og hvordan? Anders Jacobsen fra det 		
frivillige sociale arbejde guider os gennem oplæg, diskussioner og 		
konkrete opgaver til at afdække muligheder i arbejdet med frivillige 		
i vore organisationer.
13.00-13.45 Frokost (ca. 100kr med kvittering for dagen)
13.45-15.30 Workshops med temaer og udfordringer inden for frivillig formid-		
ling/borgerinddragelse:
			 1) Frivillighed i forhold til naturgenopretning v. Leif Sørensen, 		
		 Trente Mølle.
			 2) Frivillige i formidling v. Gitte Eriksen, Natur og Ungdom.
15.30-16.00 Netværkenes næste opgaver konkretiseres.
Dagen indledes med et oplæg om inddragelse af frivillige af frivilligkonsulent Anders Jacobsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde – se evt. mere på frivillighed.
dk. Inden for det sociale arbejde er der en lang tradition for inddragelse af frivillige,
som vi vil lade os inspirere af.
Anders Jacobsen fokuserer på inddragelse af frivillige. Hvordan vi tiltrækker frivillige, hvad er deres motiver for at påtage sig opgaver, hvad er vores motiver og hvordan fastholder vi frivillige over tid. Arbejdet foregår som en blanding af oplæg, diskussioner og opgaver.
Workshops: Den viden vi har fået om formiddagen arbejder vi videre med i temagrupper om naturgenopretning og frivillig formidling. Vi vil forsøge at tilrette workshops i forhold til evt. ønsker og forsalg.
Afslutningsvis anvender vi dagens arbejde til at afdækning temaer for næste netværksdag. Hvilket fagligt indhold skal næste samling have og hos hvem?
Tilmelding til:
gitte@natur-og-ungdom.dk
senest 19. januar
Med venlig hilsen
Tovholdere i netværk for borgerinddragelse og i netværk for frivillige formidlere,
Leif Sørensen, Trente Mølle og Gitte Eriksen, Natur og Ungdom.
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På grund af en fejl i trykkeriets bogbinderi var der kludder i
siderne på det senest udsendte blad.
From Grafisk a/s beklager fejlen og donerer som et plaster på
såret 5 x 2 flasker rødvin til udlodning blandt de læsere, der
kan hjælpe med at løse følgende opgave:
Hvilke sidetal har disse sider - der ikke er forsynede med påtrykte sidetal? Og det drejer sig altså om hvilke tal siderne har,
når de er placeret rigtigt efter layouterens anvisning?
succes - at vi lægger vægt på at tingene
foregår ude i naturen, at vi har et formål
og en målsætning, som løbende tilpasses samfundsudviklingen på natur- og
miljøområdet og at vi har nogle kvalificerede folk til at løse opgave. Det syntes
jeg er det vigtigste.
Kvalificerede folk - det kræver jo så at vi
holder fast i uddannelsen og efteruddannelsen
Helt klart! Det gør ordningen stærk. Og
det gør ordningen stærk, at vi har et nationalt netværk, hvor ordningens overordnede rammer kan drøftes. I dag er
der over 300 naturvejledere. Der er gode
muligheder for lokale netværk og faglige fora. Vi sidder ikke længere som før i
tiden helt alene ude på vores pind. I
mange af de virksomheder der har ansat
naturvejledere, er det ikke kun den ene
naturvejleder der arbejder med naturvejledning. Så det nationale netværk har
en anden funktion end den havde tidligere. I slutningen af 80’eren og begyndelsen af 90’erne, hvor der var få naturvejledere, var det vigtigt at vi virkelig
holdt sammen og fik drøftet hvad vi gik
og lavede. I dag er vi mere afklarede på
hvad naturvejledning er. Selve naturvejlederordningsprojektet er jo slut for
længe længe siden og naturvejledning er
blevet et professionelt arbejde. Men stadigvæk er netværk, hvor naturvejlederne kender hinanden og kan hjælpe hinanden, en styrke, som vi skal holde fast
i.

Et moderne vikarbureau
hvor folk er ansat til at være sig selv
Interview

med Thomas Nielsen
Af Anne Johannisson

Det var super for mig, at jeg i 1999
efter at have brugt et år på Skovskolen
på at implementere og lave ny naturvejlederuddannelse fik mulighed for at
komme herover og blive naturvejleder
på Skjern Å projektet.

Da jeg står ud af bilen ved
Krogerup højskole og avlsgård,
skinner efterårsolen i de gule blade og jeg kan høre glade barnestemmer ude fra marken. Jeg møder Thomas Nielsen, som er ansat
ved Aarstiderne og i Haver til
Maver Foreningen og selvfølgelig
starter ham med at give en dejlig
økologisk frokost, for her drejer alting sig i bund og grund om sund
mad.

Det lyder som om du trives med udviklingsopgaver
Jeg syntes udvikling er det mest spændende, men også det mest tidskrævende. Men det er, det der udvikler mig
mest. Og jeg er ikke færdig med at udvikle Skjern Enge der nu skal være en
del af den kommende nationalpark
Skjern Å. Der bliver sådan set forsat opgaver der skal udvikles.

Hvordan har du det der hvor du er nu?`
Jeg har det super godt herovre i det vestjyske og syntes at det var et rigtig godt
tidspunkt at komme til Skjern å. Naturvejlederordningen var blevet voksen.
Udviklingsperioden – selvom man ikke
må misforstå det derhen at ordningen
ikke udvikler sig i dag – det gør den! –
men projektet som sådan – det sluttede
for vores vedkommende i Skov- og Naturstyrelsen med det firårige Udviklingsværksted, der sluttede i 1997. Derefter flyttede uddannelsen op til
Skovskolen og Friluftsrådet fik - via
tipsmidlerne som de administrerer for
miljøministeriet – i større grad lagt udviklingsprojekterne over til sig og Skovog Naturstyrelsen fik den daglige drift.
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Thomas Nielsen

Ansat i Haver til Maver
havertilmaver@krogerup.dk
www.havertilmaver.dk
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Hvorfor er der ikke et link til naturvejlederen på Årstidernes hjemmeside?
Der er én bestemt grund til at naturvejledning ikke findes på Aastidernes
hjemmeside og det er fordi skoletjenesten, der hedder Haver til Maver er en
selvstændig almennyttig forening. Det
betyder, at den er holdt ude i en armslængde fra Aarstiderne som en kommerciel virksomhed. Projektet startede
med midler fra Egtmonfonden, og har
til formål at lære børn noget om sunde
madvaner, landbrug og naturvejledning
generelt. Egtmonfonden ville ikke lægge
penge i Aarstidernes markedsføring,
men projektet var godt, så derfor blev
der lavet en selvstændig forening med
egen bestyrelsen uden nogen medlem-

mer fra Aarstiderne. Bestyrelsen køber
så mig på ca. ½ tid til at sørge for naturvejledningen hos Haver til Maver. Men
når jeg er her reklamerer jeg ikke for
Aarstiderne, så er jeg i Haver til Maver,
ligesom alt vores undervisningsmateriale mv. har den afsender.
Det er jo en lidt speciel måde at være ansat på, men du mener også at den naturvejlningstanke I har her er lidt speciel.
Kan du fortælle lidt om det?
I Haver til Maver har vi besluttet at naturvejledningen skal være så autentisk
som muligt, på den måde at forstå, at
børnene skal opleve, at de er på en rigtig
arbejdsplads. At arbejdsopgaverne ikke
er til for dem, men at de kan være med i
de opgaver, der alligevel foregår også
når de er gået hjem. Vi har en landmand, fordi vi har brug for en landmand. Vi har en kok, fordi vi har brug
for en kok. Vi tilbyder en 3-delt pakke
bestående af at være med i landbruget,
til at lave mad og til at komme på naturvejledertur. Så den landmand vi har ansat, er en dygtig formidler der kan hoppe ned fra traktoren og vise og fortælle
børnene, hvad han er i gang med lige nu
og bringe det i perspektiv med børnenes
have univers. Det er en del af hans arbejde.
Hvor mange er i ansat i Haver til Maver?
Jeg på ½ tid, + en ny naturvejleder Peter Laxdal på fuld tid, + ½ kok og ½
landmand. Udover dem, så har vi et
netværk af 10 – 15 mennesker, som har
forskellige fag og arbejde, som vi kan
hente ind, når de besøgende har ønsker,
NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 3 • 2008

04-12-2008 14:07:58

Send dit svar samt en adresse til vinen i en mail med titlen
”Sætternissen” til: mail@finn-online.dk
Sidste frist er 15. januar - herefter vil vinderne blive udtrukket
og vinen sendt til de heldige (og dygtige)...
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Årets sidste blad skal på gaden, og le
derskribenten griber til klassiske midler
efter sidste nummers introverte skrivekrise: Hvad er hændt i året der gik og
hvad vil møde os i det nye år der kommer?
Men først: Værsgo, her er en gedigen
faglig ressource i form af et medlemsblad, der garanteret også vil kunne bruges af mange andre formidlergrupperinger. Jeg tror bladet udfylder en vigtig
plads, selv om der er meget klimastof i
atmosfæren.
Og glem ikke indstikket – hurra, vi
skal snart af sted igen, denne gang på
planetariske prøvelser udgående fra
Rudkøbing Rakethavn. Jeg har stadig
Thys vildmark ret present i hukommelsen, med en fantastisk tur bl.a. på Agger
Tange, hvor turen blev krydret med dramaet om Jans brækkende ben. Håber
ikke rumrejsen vil kræve lignende ofre,
men hvad den ellers kan byde på, kan vi
vist kun glæde os til. Jeg håber at vi bliver rigtig mange og at endnu en årskonference bliver helt uforglemmelig. Hop
på en af de to rumfærger – så ses vi!
Hvis jeg skal give et hurtigt overblik
over, hvad der er hændt i årets løb rent
foreningsmæssigt, er der tre ting der
rækker op over de øvrige: Ny hjemmeside, Logovarer og Internationalt arbejde.
Det er skønt med moderne webteknologi, men der ligger nu en pæn portion arbejde i sådan en hjemmesidefætter alligevel. Vi arbejder støt på det, og du kan
både debattere, søge foreningsinfo og
foreningsfæller her. Husk at opdatere
egne medlemsoplysninger – kontakt
webuglen på www.natur-vejleder.dk ved
problemer. Vi sparrer desuden med
FÆL om den database, der bliver knyttet
til www.naturvejleder.net – den arbejdes
der hektisk på, og vi afventer en debut,
før vi rigtig kan se, hvordan sagerne vil
spille sammen. Vi er vel klar over at flere medlemmer er irriterede over en
manglende fælles hjemmeside for hele
ordningen, det kan vi kun nikke genkendende til, og vi ser frem til synergi

og fælles kvalitetsudvikling.
Vores logovarer fik en hård sidevind
fra starten, primært pga. FÆLs bekymring for at uglelogoet ville sætte sig på
nogle ikke uddannede bryster. Det er
klart at alle tøj-logoer over ”pin”-størrelse kun hører hjemme på uddannede ugler. Vi vender tilbage med en præcision
af varesortimentet efter nytår, men
mangler du en kop eller en pin, så er det
atter webuglen du skal have fat i.
Begge ovenstående sager antyder, at
der er brug for et tæt parløb mellem
FÆL og NVF, og det lykkedes da også
foreningen på seneste møde med FÆL
at aftale, at vi fra nu af holder faste møder. Vi ser det som en højt prioriteret
opgave at trimme kommunikationen
om ordningen både internt og eksternt.
Ud over IT-siden samarbejder vi nu bl.a.
på at få skabt et godt nyt folderkoncept,
både på dansk og engelsk, for selv nok
så mange hjemmesider kan ikke erstatte
den folder, du kan give videre på møder
og konferencer både i og udenfor DK.
Omkring det internationale glæder vi
os over at der nu sidder et handlekraftigt internationalt udvalg, at EAGLEprojektet nu også rent økonomisk er et
velafsluttet kapitel, og at næste år byder
på mulighed for at deltage i nordisk-baltisk seminar i Jotunheimen i august,
IRF-konference i Bolivia i november og
så den jobswop eller studierejse du selv
finder bydende nødvendig og måske søger foreningens støtte til!
Næste år planlægger vi også en særlig
indsats for de nye ugler, en lønundersøgelse på utallige forespørgsler, klimaet
vil fortsat have sin plads og du vil sætte
dit eget præg på arbejdet og samarbejdet med FÆL og de øvrige parter omkring ordningen, herunder medarbejdere i SNS, Friluftsrådet og på Skovskolen
med dine indspil og måske endda med
dit kandidatur til en ny bestyrelse! 2009
bliver ikke mindre spændende end de
foregående år!
Godt nytår!
Dorrit Hansen
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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 det på et tidspunkt lykkes at samle alle
bestyrelsesmedlemmer på en gang - 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
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

Tjek det nye www.natur-vejleder.dk

Bestyrelsen opfordrer alle til at opdatere deres profil med flest mulige oplysninger og billede. Har du ikke allerede en profil,
opfordrer vi dig til at blive oprettet på siden. Klik på "Medlemmer" i bjælken øverst på siden for at komme ind på medlemsområdet. Deltag i debatten og del filer med alle os andre...

Tilbud til dig

Få scannet dine bedste dias
NATURvejleders redaktion har tit haft brug for at scanne dias i forbindelse med
produktionen af bladet og til det formål har redaktionen en semi-professionel
dias-scanner stående.
Hvis du ligger inde med nogle dias, som du kunne tænke dig af få scannet og
konverteret til elektroniske billeder, så kan redaktionen tilbyde dig at gøre dette
- dog med visse forbehold!
Vi kan tilbydde at scanne et rimeligt antal billeder - lad os sige op til omkring
100 dias. Så vælg dine bedste billeder ud og få dem scannet. Billedernes tilstand
og forfatning er meget afgørende for, hvor godt et resultat, der kan fås ved en
scanning - fx er billeder i beskidte og fedtede glasrammer først interessante at
scanne, hvis man gør sig den ulejlighed at montere dem i nogle nye glasfrie
rammer.
Hvis du har større mængder billeder, der skal scannes, så er der den mulighed,
at du evt. kan låne dias-scanneren i en periode, hvor du så selv kan gennemføre
scanningen. Det kræver dog lidt nørd-indstillinger at få det til at fungere perfekt
- men lad os tale om det, hvis det er aktuelt.
Scanneren står placeret hos undertegnede og du skal kontakte mig, hvis du er
interesseret i at få scannet nogle af dine dias:
Finn Lillethorup - mail@finn-online.dk -
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Ophørsudsalg!

Hvem står lige og mangler
et klatretårn fuld af dyr?
Vores udstilling Naturtumult på Naturcenter Vestamager i København lukker døren d. 30. nov. Det betyder, at det store aktive klatretårn fuld af klappedyr skal ud. Klatretårnet har fungeret som et blikfang til udstillingen Naturtumult, som
handler om sundhed og bevægelser i naturen. Tårnet er ca.
2X2 meter + en faldmadras på en meters brede og højden er
ca. 240. På ydersiden af tårnet er der sat klatregreb udformet i
rå elmetræ, så børn kan klatre op og se ind i de indfælede terrarier.
De dyr vi har valgt at have i tårnet er valgt ud fra nogle kriterium om, at det skal være dyr der bevæger sig på sjove og anderledes måder, de skal være robuste og tåle håndtering og
vigtigst, så skal de være nemme at passe og fodre.
Terrarierne og akvariet er forstærket med en hærdet glas på
fronten, så de kan tåle slag og spark. De trækkes ud fra tårnet
med en ”svupper”, på et solidt skuffeløb. På den måde er det
nemt at tage dyrene ud og bruge dem i undervisning og formidling.
Tårnet er konstrueret i elementer, så det er nemt at demonteret og opstille på nye lokaliteter. Der er adgang til tårnet via
lille lem, hvis der skal skiftes pære o.l. indvendig.
Hvis installationen har interesse, så høre jeg gerne fra jer.
Pris på salg eller udlejning aftales.
Kontakt: Jes Aagaard jaa@sns.dk tlf. 23730261

Læs mere om udstillingen her:
www.skovognatur.dk/Lokalt/Hovedstaden/
Naturcenter/Naturtumult.htm

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) 500,- kr.
  Personligt abonnement (1 ex. af bladet)
300,- kr.
  Virksomheds-abonnement (op til 5 ex. af bladet)
800,- kr.
  Jeg ønsker sidste årgang af NATURvejleder
75,- kr.
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Nyt fra Fællessekretariatet
Nye ansigter i Friluftsrådet
Sune Møller Petersen ny
naturvejlederkoordinator

Pr. 1. januar overtager jeg Anne Mette Abildtrup
Hansens stilling som naturvejlederkoordinator i
Friluftsrådet. I den halve stilling skal jeg arbejde
med administration af Naturvejlederordningen i
Fællessekretariatet og med naturvejledere på
løntilskud. I den anden halve stilling skal jeg administrere tips- og lottomidler til friluftslivet.
1. juni i år blev jeg ansat i Friluftsrådet til at
administrere tips- og lottomidlerne på fuld tid.
Men da chancen bød sig for at få noget mere
med naturformidling at gøre sprang jeg til, da
formidling har en stor plads i mit hjerte.
Uddannelsesmæssigt blev jeg færdig som skovog landskabsingeniør i 2006. Under et 2 årigt ophold i Norge har jeg været på friluftslivshøjskole
på Lofoten, hvorfra jeg har erfaring med kyst- og
vinterfriluftsliv.
Jeg har haft mange forskelligartede jobs gennem tiden. Af jobs der har med formidling at
gøre kan jeg nævne underviser og kursuskoordinator i faget International Naturforvaltning på
Skovskolen, formidling på Vikingeskibsmuseet i
Roskilde og arbejde i skovbørnehave. Desuden
er jeg instruktør i idrætshistoriske lege og havkajakinstruktør.
Jeg bor på Frederiksberg og kan i min fritid
findes i min kajak i Københavns havn eller i gang
med at svinge benene til diverse latinske rytmer
på dansegulvet.
Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet som naturvejlederkoordinator og være med
til at gøre Naturvejlederordningen endnu bedre.

Frans van het Erve
er ny i Friluftsraadet

Jeg har siden den 17. november været ansat i Friluftsraadet og arbejder som efteruddannelseskoordinator for naturvejledere. Det påhviler mig,
sammen med andre, at innovere og udvikle,
igangsætte og organisere og til sidst evaluere forskellige former for efteruddannelse.
Jeg er uddannet agronom og har haft en lang
karriere i dansk landbrug. Bl.a. har jeg været
med til at udvikle undervisningsmaterialer om
landbrug til samtlige trin i folkeskolen og gymnasier, har været en aktiv udvikler og organisator
af pædagogiske spil og efteruddannet mange
landmænd som gæstelærer.
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I et antal år var jeg tilknyttet Landbrugets Kursus
og Konferencevirksomhed (LOK). De senere år
har jeg, i regional regi, været engageret i implementeringen af Miljømålsloven (vandrammedirektivet, habitatdirektivet og EU´s fugledirektivet.
I min ”landbrugstid” har jeg løbende haft kontakt med Friluftsraadets sekreriat og kredsrepræsentanter. Naturvejledningen, Spor i Landskabet,
Øhavstien og Odense å Life projekt er således en
del af min historiske aktivitetsbagage og dermed
føler jeg mig godt hjemme i jeres kreds.
Privat bor jeg på Frederiksberg, er gift med
Lisbeth og har 2 børn som har beriget os, indtil
videre, med 3 børnebørn.
Jeg læser gerne historiske biografier af det sidste århundredes store mænd og kvinder ledsaget
af en god opera eller klassisk jazz. Udendørs aktivitet er motionsløb (når skaderne kan holdes i
ave), golf, vedligeholdelse af et gammelt bindingsværkshus på Langeland og lange vandreture.
Ser meget frem til samarbejdet

Naturvejlederordningens
klima-koordinator

Klimakoordinator Lars Johansen fra Fjord&Bælt
har fået nyt job og har i den anledning ønsket at
stoppe som klimakoordinator. Der arbejdes i øjeblikket på at finde en afløser til at varetage koordinator-stillingen. Det ser heldigvis ud til at det
lykkes inden alt for længe, idet en naturvejleder
med erfaring indenfor området har meldt sig på
banen. Mere om det når alt er på plads. Der blev
i efteråret nedsat en styregruppe, som i fællesskab med klimakoordinatoren udarbejder rammerne for projektet og for koordinatorens opgaver.

Arbejdsgiverkonference 20.- 21.
november 2008 i Svendborg

Omkring 115 arbejdsgivere og naturvejledere
deltog i konferencen, hvis overordnede formål
var at sætte fokus på mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv i forhold til naturvejledning
og naturforvaltning.
Det blev til 2 spændende og indholdsrige dage
spækket med workshops, diskussioner, plenumoplæg samt mulighed for at netværke og udveksle gode idéer og erfaringer med ligesindede.
Torsdagens aftenprogram foregik på Svendborgs
naturhistoriske formidlingsinstitution Naturama.
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Nyt fra Fællessekretariatet
Bestyrelsesformand Michael Christiansen gav en
række tankevækkende synspunkter på betydningen af moderne ledelsesformer i forhold til naturvejlederes arbejdsform, hvorefter alle fik en
smagsprøve på Naturamas bud på moderne naturformidling.
Et af de emner der blev debatteret livligst på
konferencen var de åbenlyse fordele ved at indgå
samarbejder på tværs (mellem kommuner, forvaltninger, organisationer m.m.) for at sikre naturvejledningens kvaliteter og potentialer udnyttet bredest muligt.
Efter tilbagemeldingerne fra konferencens deltagere at dømme har mange fået nye idéer og
nyttige kontakter med sig hjem. Et par konstruktive forslag til forbedringer i forhold til at lave
særskilte workshops/debatfora kun for arbejdsgivere vil blive taget med i planlægningen af fremtidige konferencer.
På www.naturvejleder.net kan du finde oplægsholdernes powerpoints, deltagerlister m.m.

Naturvejleder databasen

Som erstatning for den noget forældede oversigt
over naturvejledere, arbejdes nu ihærdigt med
opbygning af en ny databasen. Når arbejdet er
kommet så langt, at I naturvejledere kan indtaste
oplysninger om jer selv, vil I få besked på en mail
- det forventes at ske i januar. Hold øje med
www.naturvejleder.net, hvor det fra forsiden vil
fremgå, når vi er kommet så langt. Hvis vi så
ikke sender en mail til dig, er det fordi vi mangler din rigtige email adresse. Og så sender du
blot en email til os.

Penge til projekter, som gavner natur,
friluftsliv og formidling

Projekter som handler om at gavne naturen, friluftslivet og/eller skabe større viden om naturen
kan få støtte. Det kan fx kan handle om at fjerne
krat, etablering af en bålplads, trampestier, involvering af nye målgrupper oma. Lokale foreninger, skoler, ins titutioner, kommuner mm kan
samarbejde i et partnerskabsprojekt og søge
medfinansiering på op til 50 % fra puljen til Lokale Grønne Partnerskaber. Puljen blev afsat i 3
år. Nu de 2 år gået og der er givet næsten 30 mio.
kr. i støtte til projekter. I 2009 er der endnu 20
mio. kr., som kan søges. Se mere på http://www.
groennepartnerskaber.dk Der kan tillige søges
Tips- og Lottomidler til grønne partnerskabsprojekter.
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Naturvejlederuddannelsen - HUSK:
1. januar er deadline for at søge om optagelse på
Naturvejlederordningens hold 22, som starter
med sit første kursus i marts 2009. Poul Hjulmann fra Skov&Landskab bliver den gennemgående kursusleder på dette hold.

Et nyt hold flyvefærdige ugler

Så er endnu et hold ugler blevet sendt på vingerne. Holdet, som er det 20. i rækken siden naturvejlederuddannelsens start, har gennem de seneste 2 år gennemført en række kurser, studieture
og studieopgaver.
Det afsluttende kursus, som foregik på Sydfyn
omhandlede borgerinddragelse og gav naturvejlederne en række praktiske eksempler på, hvordan de kan involvere og inddrage danskerne
mere i konkrete naturprojekter.
Hold 20 mødte frivillige naturplejere, så på lokale naturgenopretningsprojekter, snakkede med
lokalpolitikere og afprøvede selv forskellige praktiske metoder. Sidst på ugen gennemførte de tre
arrangementer for børn og unge i forskellige aldersgrupper. Her blev der sat fokus på metoder
og aktiviteter, der kan få børn og unge til aktivt
at forholde sig til den natur der omgiver dem og
som de dagligt færdes i. Det gav nogle rigtig
spændende erfaringer og mod på at tage hjem og
sætte nye borgerinddragelsesprojekter i gang.
Naturvejlederuddannelsen fik en ”ansigtsløftning” for et par år siden, og hold 20 er det første
hold, der nu har været igennem nye kurser, som
er opbygget omkring de forskellige målgrupper,
som naturvejlederne primært arbejder med.
(Den nye uddannelse er tidligere omtalt i NATURvejleder 2007 nr. 2)
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Landet
rundt
Indberetninger fra
lokalredaktører

Lokalredaktører
Esben Buch
Ålboeg Kommune
esb-teknik@aalborg.dk

Ulrik Geldermann Lützen
Kystcentret Thyborøn
ulrik@kystcentret.dk

Allan Gudio Nielsen
DOF/Fugleværnsfonden
allan.nielsen@dof.dk

Søren Risborg
Naturskolen i Rold Skov
roldskov@naturskole.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@lic-mail.dk

Helen Holm
Næsbycentret
helenholm@post.tele.dk

2 ledige stillinger som lokalredaktører - hhv
Østjylland og Fyn.
Kontakt Anne fra redaktionen på ajo@sns.dk
for at høre nærmere om arbejdstider, løn,
karrieremuligheder etc.

Esben
Søren

Ulrik

?

Vakant
Vakant

?

Allan

Arne

Helen

Nyt om navne og arbejdspladser
Ny Naturvejleder på Esrum Kloster & Møllegård

Katrine de Waal, nyansat klimavejleder på Esrum Kloster &
Møllegård.
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1. april 2008 kom den første Klimavejleder til verden. Da blev Katrine de Waal ansat
som naturvejleder på Esrum Kloster & Møllegård og har som hovedopgave at sætte
fokus på klima. Der skal laves klimaudstilling, offentlige arrangementer til børnefamilier og undervisning af både folkeskoler og gymnasier. En udfordrende og sjov
opgave, som hun allerede er godt i gang med. Næste forår starter hun på naturvejlederudannelsen og det glæder hun sig meget til.
Katrine er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 2006. Gennem studietiden har hun fået masser af formidlingserfaring fra studiejobbet i Skov- og Naturstyrelsens børneudstilling på Naturcenter Vestamager og i et mindre vikariat på Tårnby
Naturskole. Hendes første fuldtidsjob var et 6 måneders vikariat i naturvejledningen
på det tidligere Jægersborg skovdistrikt. Herefter stod den på barsel.
Katrine er 32 år og bor sammen med sin kæreste Michael, der også er biolog, og
deres søn Birk på 1½ år. I fritiden – der jo er lidt sparsom når man er børnefamilie
– er Katrine ofte i naturen, samler svampe, ror kajak eller cykler en tur i skoven.
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Nyt fra Netværkene
God vind til uglerne i Thyborøn

Landet
rundt
Indberetninger fra
lokalredaktører

Fredag den 7. november holdt vi vores traditionelle julemøde i det nordvestjyske
netværk. Mødet foregik denne gang på Kystcentret i Thyborøn med Ulrik Geldermann Lützen som vært. Vi var en god flok på 23 nordvestjyske ugler og ugleunger.

Kystcentret og nationalpark Thy

Over kaffen fortalte Ulrik om Kystcentret. Det er et af 13 såkaldte Videnspædagogiske Aktivitetscentre landet over – en broget skare, hvor bl.a. Assistenskirkegården
i København også er med. Kystcentret har omkring 50.000 besøgende, hvor ca. halvdelen er tyskere. De samarbejder med de øvrige attraktioner i byen, bl.a. Jyllands
Akvariet om at trække folk til byen i stedet for kun til centret.
Bagefter var vi nede og ruske i nogle af tingene og ude at se på kysten. Vi brainstormede bl.a. noget om, hvordan man kunne formidle dette unikke sted, hvor havets
naturkræfter og fjorden/sundet mødes. Og ved Ulriks nye klatretårn hylede vi op
over de stramme legepladsregler.
Efter den gode forret/frokost fortalte Karsten Bjørnskov og Søren Kiel Andersen om
status for Nationalpark Thy: Det er forholdsvist begrænset, hvad nyt man ved om
det. Der kommer dog et besøgscenter et eller andet sted, og der skal foreligge en nationalparkplan 1/4-2010. De lokale erhvervsorganisationer er helt vilde med ”brandet” og bruger det allerede. Nogle er bekymrede for, om beskyttelsen kommer under
kraftigt pres fra benyttelsen. Formidling kommer til at spille en stor rolle. Det ville
være godt, hvis der kom en koordinerende naturvejleder i Thy. Det undrede nogen,
hvorfor kommunen ikke tog nogle flere initiativer i sagen.

Klip fra runden om gensidig orientering

• Carlo Sørensen sidder i Friluftsrådets kredsbestyrelse og vil gerne have projekter
ind.
• Karsten Bjørnskov luftede, at de i Thy måske vender de blikket mod det nordjyske netværk fremover.
• Jann Ribergaard oplyste, at naturvejledningen ligger underdrejet i Viborg Kommunes Miljøforvaltning, så der måske ikke kommer en ”Ud i Naturen”-folder næste
år. Til gengæld har Naturskolerne i Viborg Kommune vind i sejlene med fem ansatte.

Evaluering af årskonferencen 2008

Vi var enige om, at årskonferencen generelt og især ekskursionerne var gået godt – i
hvert fald for deltagerne. Men friluftsvejlederne havde ikke været ordentligt klædt
på til at hjælpe turlederne. Fx havde de købt alt for meget ind, så der blev alt for meget spild. Desuden fik B. S. Christiansen dumpekarakter – vi fik trods hans oplæg
om det modsatte en fortravlet hyldevare serveret med venstre hånd, og han var ikke
pri-sen værd.

Ny lokalredaktør

Ulrik blev uden for megen blæst overtalt til at afløse den gamle lokalredaktør på posten. Tillykke med posten og tak til ham for et rigtig godt julemøde i netværket!

Vigtig dato

Julemøde 2009 (altid første fredag i november): Fredag den 6/11 2009 på Hjerl Hede
Frilandsmuseum. Kontaktperson Dan V. Hansen, tlf. 97 44 80 60, e-mail dan.hansen@hjerlhede.dk, www.hjerlhede.dk.
		
Jann Ribergaard, Viborg Kommune
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GODE BILISTER

Svanholm Legepladser

KØRER SIG IGEN TIL

S K UL P T UR E R og K R AV L E DY R

REKORDOVERSKUD
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4 www.svanholm.dk/naturleg · tlf. 47 56 66 22
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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

58

NATUR vejleder • 17. årg. • nr. 4 • 2008

Udpluk af vores mange
NYHEDER . . .
Iltmåler Oxyguard Polaris
– Robust og simpel at anvende
Afløseren for den klassiske Mk III med nyt design og en bedre pris. Måler
vandtemperatur samt ilt i % mætning eller mg/L. Indbygget kompensation for
atm. tryk, temp. og salinitet. Vandtæt og nem at kalibrere.

Iltmåler Oxyguard Polaris (nr. 24.00.26)
Pris pr. stk. . . . . . . . . . . kr. 6.395,00 ekskl. moms

Gundlach A/S
Silkeborgvej 765 8220 Brabrand

Tlf. 8694 1388
Fax 8694 2486

gundlach@gundlach.eu
www.gundlach.eu

®

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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”Dramatisk”
Naturskoledag
Onsdag d. 25. marts
Drama og rollespil er blevet en stor del af naturformidlingen for flere naturskoler.
Hvilket kan ses i de nogle af de seneste udgaver af ”NATURvejleder”.
Er du blevet nysgerrig på hvad Drama kan formidle, om det virker og om alle kan det?
Bloker allerede nu dagen i din kalender og kom til den årlige Naturskoledag som
planlægges af Slagelse Naturskole, Tårnby Naturskole og Ishøj Naturcenter.
Nærmere info kommer tættere på dagen.

