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

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

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

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.
Årskonferencen 2011
afholdes 13.-15. april
på Sankt Helene Centret, Tisvildeleje
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

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

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.
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I redaktionen snakker vi ofte om hvorvidt abonnenterne får læst artiklerne.
Tvivlen har fået os til at tage stærkere
midler i brug: SEX. Fugle gør det. Edderkopper gør det. Kronhjorte gør det.
Planter gør det. Nogen klarer sig uden.
Utroligt, men er det klogt?
Dette nummer er fuldt af saftige historier fra den virkelige verden. Læs bare et
par citater her og find fortsættelserne
inde i bladet.
”…hannen kan slæbe rundt på hende
og udnytte hende, som det passer
ham. Efter at han har fået sin vilje
med hende i flere timer og har givet slip på hende, kommer hun
langsomt til live igen…..”
”…Pis og sæd siver i en lind strøm
op ad bugen, og det bliver toppet
op med et sølehul af mudder og
vand. Denne eksplosive duftcocktail tænder hunnerne, så deres
ægløsning bliver synkroniseret
med hannens brunst. Hunnen er
som altid sippet - et døgn er hun
villig, men i det døgn sker der
også noget”
”…Når skjoldet endeligt bliver for
trangt og må skiftes, så er det han
tryller med sine to penisser…”
”…han er på jagt efter elskov med en
silkeindpakket gave”
”…sex bag hækken…”

Dette nummer af NATURVEJLEDER
serverer stof, så man næsten rødmer.
Der bliver ikke lagt fingre imellem, når
sexhistorier fra dyreverdenen bliver fortalt fra naturvejleder til naturvejleder.
Om og hvordan du vil servere dem for
dine ”kunder” er op til dig. Erfaringen
siger at interessen stiger med alderen.
De mindste er ikke interesseret. Halvstore børn synes det er klamt. De største
børn synes ikke det er vildt nok og nogle voksne er nok for sippede til at høre
hele sandheden.
Hvad skulle være argumentet for at
naturvejlede om dyr og planters sexliv
udover, at det selvfølgelig bliver et godt
krydderi, som vækker latter hos tilhørende? Björli Lehrmann, Vestrehus Børnenaturcenter giver et bud herpå her i
bladet.
Det er ikke kun dyrene, som gør det
på den sjove måde. Anette Grøngaard
Gylden fortæller om flid, snyd og tyveri
i planternes sexliv.
Og så er det da oplagt lige at runde
tanken om, hvad vi egentlig har lov til at
udfolde os med, når vi bliver trængende
i naturen. Vi har fundet et læserbrev på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Læs bare!

Tema: Sex i naturen

Et saftigt nummer

Temaansvarlige
Stella Blichfeldt og
Allan Gudio Nielsen
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Spidermans quest

Fotos: Bjørli Lehrmann

Høstedderkop. Hunnen har
fanget en flue, så hannen tør
komme nærmere.

Hvis man er interesseret i
gode historier og spøjse
parringsstrategier, så er det
edderkopperne, man skal
have fat i.
Edderkopperne viser nemlig stor opfindsomhed på det seksuelle område, og
årsagen er den simple, at alle edderkopper er giftige rovdyr, som gerne tager
bytte på deres egen størrelse. Det betyder, at de nemt kan komme til at betragte hinanden som potentielt bytte såvel
som sexpartnere, hvilket tilfører sexlivet
nogle ekstra dimensioner.

Retten til at bide

Af Bjørli Lehrmann, naturvejleder
på Vestre Hus Børnenaturcenter.
www.vestrehus.dk
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For hanedderkopper er spisning af hunner imidlertid tabu. Hvis en han først
har gjort sig umage med at kurtisere en
hun, besnære hende og parre sig med
hende, så ville det være total galimatias
at æde hende bagefter. Så kunne han jo
lige så godt være blevet hjemme og have
sparet sig selv for besværet. Hans gener
bliver ikke ført videre.
Anderledes for hunnerne. Efter parringen skal der samles føde, så de kan
lægge så mange næringsrige æg som
muligt. Her kan hannen passende bidrage med sin krop.

Det rene eventyr

Hanedderkoppen står altså i nogenlunde samme situation som prinsen i et
klassisk eventyr. Han skal vinde prinsessen og undgå at blive dræbt af uhyret.
Uhyret og prinsessen er i dette eventyr
blot forenet i samme skikkelse.
Hvordan griber de arme edderkoppehanner så sagen an?
Allerførst skal hannen sikre sig, at han
bliver genkendt som andet end mad, når
han nærmer sig den udkårne. Hos jagt
og springedderkopper, som har gode
øjne, signalerer hannerne med fagter og
danse, så de overhovedet ikke ligner fluer. Netspindere, såsom korsedderkopper
og kartespindere, der har dårligt syn,
signalerer ofte ved at bringe hunnens
net i svingninger, der absolut ikke ligner
svingningerne fra en desperat flue. Der
findes også hanedderkopper der melder
deres ankomst med lyd. Det gælder forskellige natlige jægere, som visse jagtedderkopper og de såkaldte summeedderkopper. Hos disse edderkopper kan
hannerne bringe sig selv og omgivelserne i svingninger, som hunnerne kan
høre.
Alt dette for at sikre, at hunnerne er
klar over hvad sagen drejer sig om.
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Opfindsomhed påkrævet

Men selv om hunnerne ved, at hannerne
er hanner, og at de kan bruges til andet
og mere end føde, så er de ikke ufarlige
alligevel. For under alle omstændigheder er hannerne god mad efter parringen. Hvad kan der så gøres ved det?
Jo, der er skam mange muligheder.

Kuvøseguf

Et rigtig smart påfund er kun at nærme
sig hunnerne, mens de er helt unge og
bløde og forsvarsløse. Sækspindere
(Clubionider) har fået deres navn, fordi
de væver fine hvide soveposer (retræter), som de opholder sig i om dagen, og
når de skal skifte hud. Om natten er de
ude at jage.
Hos disse edderkopper kan man se at
de voksne hanner bygger deres retræter
tæt op af unge, endnu ikke kønsmodne,
hunners retræter. De trænger så ind til
hunnerne så snart disse har skiftet hud
for sidste gang, og parrer sig med dem
mens de endnu er ganske bløde og ufarlige.

forbedres.
Hannen kan f.eks. selv fange et bytte
og have det med til hunnen som gave.
Almindelig rovedderkop (Pisaura mirabilis) vælger denne strategi, og i starten
af juni ser man næppe en han uden en
hvid pakke mellem kæberne. Han er på
jagt efter elskov og medbringer en silkeindpakket gave.

Øverst t.v.
Høstedderkoppeparring.
Øverst t.h.
Han gjorde noget forkert.
En korsedderkoppehun æder
sin mage.

Hvordan slipper jeg ud af det her?

De fleste hanner er dog klart i størst
fare, når de er færdige og skal forlade
hunnen. Det skal gerne gå hurtigt, og
hunedderkoppen skal helst ikke vide,
hvornår det sker. Måske er det derfor
mange edderkoppehanner er så underEn rovedderkop med silkegave.

Kontant betaling

En anden populær strategi er at sørge
for, at hunnen allerede har munden
fuld, når hannen begynder at gøre tilnærmelser. Hos den meget almindelige
høstedderkop (Metellina segmentata)
finder man således hanner i hjørnerne
af næsten alle hunners net i september
måned. De skynder sig ind til hunnen,
når hun har fanget et bytte – og kommer så ofte op at slås med andre hanner
med samme hensigt. Selv om denne
strategi er udmærket, kan den altså godt
NATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010
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Fotos: Bjørli Lehrmann

Stavedderkopper. Hannen holder
fast om hunnens kæber – men
på et eller andet tidspunkt må
han jo give slip.

ligt længe om at få tømt deres palper. En
lang parring af varierende længde gør
det sværere for hunedderkoppen at vide,
hvornår hun skal slå til.
Under alle omstændigheder skal det
normalt gå stærkt med at komme væk.
Korsedderkoppehannen har altid fæstnet en sikringstråd et stykke væk, så han
lynhurtigt kan kaste sig ud i det tomme
rums sikkerhed.

Det dyre køn

På trods af deres farlighed behøver hunnerne sædvanligvis ikke at gøre sig de
store anstrengelser for at blive parret.
De råder over den eftertragtede ressource, æggene, så de kan bare sidde at vente
på at prinsen kommer og – i heldigste
fald - nedlægger prinsessen og nedlægges af uhyret.
Det er altså i de fleste tilfælde noget af

8

en nitte at blive født som han-edderkop.
Formodentlig er det der alle lede
mandshauvinister havner i deres næste
liv.

En han med visse evner

Der findes dog enkelte edderkoppearter,
hvis hanner har fundet en anderledes
macho måde at klare problemerne på.
Hos labyrintedderkoppen (Agelena labyrinthica) falder hunnen simpelthen i
svime, når hannen kommer ind i nettet.
De to edderkopper render lidt rundt om
hinanden på det store tæppespind,
hvorefter hunnen pludselig falder i afmagt. Hun synes helt bevidstløs, og
hannen kan slæbe rundt på hende og
udnytte hende, som det passer ham. Efter at han har fået sin vilje med hende i
flere timer og har givet slip på hende,
kommer hun langsomt til live igen. Han
NATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

Øverst:
Et par mejeredderkopper i parring.
Midt:
Han gjorde noget forkert. En mejeredderkoppehun æder sin mage.
Nederst:
Kik ind i sovekammeret hos et par sækspindere. Hannen udnytter at hunnen kun
lige er blevet voksen og endnu er blød.
Hendes gamle hud hænger i hjørnet.

bliver dog i nettet og holder øje med, at
hun ikke tager imod andre bejlere, hvilket hun i øvrigt har svært ved, da han
efter parringen propper hendes kønsåbning til med organisk cement.

Bondage

Hannerne hos nogle arter af krabbeedderkopper er også ganske smarte. Her
starter hannen sin kurtisering af hunedderkoppen med at rende rundt om hende og spinde hendes ben fast til underlaget. Efter parringen, hvor hun er
farligst, kan hun så ikke komme efter
ham, men må først gøre sig fri af trådene.

Æd mig!

Som en sidste krølle på historien vil jeg
lige nævne, at der ude i den store verden
findes edderkoppehanner, der villigt
serverer sig selv under parringen i stedet for at prøve at undgå denne skæbne.
Hos Araneus pallidus, som er nært beslægtet med vores korsedderkop, anbringer hannen simpelthen sin bløde
bagkrop mellem hunnens kæber, så hun
har noget at tygge på, mens han befrugter hende ved hjælp af palperne på forkroppen. Parringen vil ganske enkelt
ikke lykkes, med mindre hunnen holder
ham fast på denne måde.
Edderkoppers parringsstrategier er
med andre ord varierede og tankevækkende, og de giver en masse inspiration
til gode samtaler om evolution og livets
mening og alt det der.
o
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Sex bag hækken
– om de knapt så uskyldige fugle

Så blev det endelig forår og
naturvejlederen er rykket ud
i haven for at skrive denne
artikel om sex blandt fuglene

Der er nok at tage fat på, for fuglene har
et langt mere spændende og kompliceret sexliv end man måske havde forestillet sig. Og man skal såmænd ikke rejse
til fjerne himmelstrøg for finde de gode
naturvejlederhistorier – de findes lige
uden for døren. Første fugl på banen
her i haven er musvitten.

Det er sangen der scorer

Af Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden.
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De fleste vil nok mene, at i forhold til
mange af vores hjemlige sangfugle, så
lyder musvittens sang lidt kedelig og
ensformig. Ofte bliver den sammenlignet med en knirkende fjeder i en gammel seng. Hmm – sangrytmen passer
måske også meget godt til, hvad der undertiden sker under dynerne… Nå, men
for musvithunnen er det skønsang. Sangen indeholder nemlig et væld af spændende informationer, som hun lytter
nøje efter, når hun udvælger sin mage.
Også de andre hanner er opmærksomme på nabomusvittens sang. De leder
efter svaghedstegn, så de med fordel kan
forbedre deres position i det ”sociale
netværk”. Når musvithannerne i to afgrænsede territorier sangduellerer, vil
den ene han forsøge at afbryde og over-

døve den anden. Så snart naboen går i
gang med sin sang, vil han straks begynde at synge, og er han den stærkeste
eller rettere den mest højrøstede, vil naboen snart begynde at hænge med næbbet. Det er der god grund til, for hunnen lytter opmærksomt med, og
undersøgelser har vist, at hunnen til den
han, som har tabt en sangduel, ofte besøger den dominerende nabo og lader
ham blive far til sine unger. Næste gang
du hører musvitsang på en naturvejledertur, så prøv at lytte nøje efter – ofte
vil man kunne høre hvordan hannerne
ihærdigt prøver, at stemple de andre
hanner ud af lydbilledet. Mine musvitter
gør i hvert fald et ihærdigt forsøg, mens
jeg skriver disse linjer.

Så er der dømt håndværkersex!

Ovre fra risbunken synger en gærdesmutte for fuld skrald. Utroligt, at en så
lille fugl kan synge SÅ højt! Han er en
værre en. For selvfølgelig snyder fuglehannerne da også. De er ikke et hak
bedre end hunnerne, og alt andet ville
da også være dumt, for i fuglenes verden gælder det om at få spredt sine gener videst muligt. Gærdesmutten er lidt
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af en handy-man. Han bygger flere reder på sit territorium, gerne fire-fem
stykker, som han præsenterer for interesserede hunner. Er byggeriet i orden,
accepterer hun en af dem, og så står den
ellers på håndværkersex den næste tid.
Så snart det er ”overstået”, og hunnen
ligger på sin rede med æg, går han på
jagt efter flere hunner, som han forsøger
at installere i de reder han allerede har
bygget. Sælger han varen godt, kan han
således dyrke sit flerkoneri til han har
alle reder besat. Det skal naturligvis
foregå i det skjulte, for hvis hunnerne
opdager, at han blot er en utro han, så
fordufter de med det samme. Og med
god grund. For hannen kan slet ikke
overkomme at brødføde så mange unger
på én gang. Han vender derfor ofte tilbage til den første hun og hjælper hende
med at få ungerne på vingerne. De andre hunner, han har kapret, må ofte klare sig selv.

Sex mere end 200 gange

Nu synger bogfinken oppe fra birketræet. For 117. gang den her formiddag.
Som man måske kan fornemme, så er
det også hunnerne, der har bukserne på
i fugleverdenen. De bestemmer suverænt hvem de vil danne par med, og
hannerne må derfor gøre deres bedste
for at komme i betragtning. Og som om
det ikke skulle være nok, så er bogfinkefars sanganstrengelser ofte slet ikke nok
til at sikre, at det er ham, som er faderen
til alle ungerne dernede i reden. Talrige
DNA-undersøgelser har vist, at hunnerne laver sidespring i langt større målestok, end man hidtil har troet. Hos de
såkaldte monogame fuglearter er det et
faktum, at der ofte er flere fædre til ungerne i samme kuld. Hos blåmejse er
det tilfældet i hele 36 pct. af kuldene. Så
bogfinkehannen må konstant være på
vagt. Men da han ikke kan være ved
hunnens side hele tiden, løber han en
risiko for, at hun har et eller flere sidespring, mens han er væk. Da det ofte er
sæden fra den sidste parring, der har
størst chance for at befrugte æggene,
parrer han sig med hunnen ved enhver
lejlighed, der byder sig – ofte mere end
200 gange pr. kuld! Lucky bastard vil
nogle blandt læserne nok udbryde. Men
ak! – på trods af alle anstrengelserne er
næsten hver tiende af ungerne i reden
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alligevel ikke hans egne. Sjovt nok er
bogfinkens videnskabelige navn Fringilla coelebs, hvilket betyder noget i retning af cølibat finke. Det var den svenske naturforsker Linné, der gav fuglen
dette navn. Til hans forsvar skal det dog
siges, at der jo dengang ikke fandtes
DNA-analyser.

Date – med værtindegave

Av! den var værre. Nu synger træløberen, og om dens sexliv ved jeg faktisk
uhyggelig lidt. Men jeg kan se, at han da
må have gjort et eller andet rigtigt, for
de er begge i fuldt sving med at bygge
rede under et barkstykke kun få meter
fra, hvor jeg sidder. I øjeblikket er hunnen inde i reden og hannen piler op og
ned ad stammen, mens han synger lystigt. Et par gange har han været henne
ved indgangen til reden og præsenteret
føde for hunnen, som hun kommer ud
og tager. Det er altså ikke kun sang og
udseende som afgør, om hannen har
succes hos hunnen. Hos mange arter må
hannen også bevise, at han kan leverer
varen, i form af føde. Hos rørhøgen
overbringer hannen bytte til hunnen før
parringen. Herved viser han, at han er
en dygtig jæger, der kan forsørge familien. Et andet kendt eksempel er den
rødryggede tornskade. Her består føden
af store insekter, suppleret med firben,
mus og fugleunger. Føden spiddes på
torne, og i perioder med godt vejr hamstrer fuglene til dage med dårligt vejr.
Det kan være en ren gyserfilm at studere en sådan tornskadegren! Det er især
hannerne, der hamstrer føde, da det
også tjener til at imponere hunnen. En
han, som kan fremvise en gren med
mange spiddede dyr på, er nok værd at
satse på, da han tilsyneladende kan skaffe rigeligt med føde til ungerne og hunnen, mens hun ligger på rede. Viser det
sig, at han er et elendigt ”skaffedyr”, der
ikke kan bringe føde nok til hunnen, og
opdager hun en anden han, som kan levere varen, er hun ikke bleg for at ”prutte om prisen” – hvilket for hannens vedkommende vil sige uforpligtende sex,
noget han sjældent takker nej til.

Boller på kryds og tværs

Nu synger jernspurven oppe fra toppen
af vandgranen. Om det er ”min” jernspurv, som opholdt sig nær foderbrættet
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hele den lange vinter, er jeg en lille smule i tvivl om, for nu kan jeg faktisk høre
to syngende hanner. De fleste af vores
jernspurve trækker sydpå om vinteren,
men enkelte tager chancen og bliver for
at forsvare et territorium. Ligesom hos
mange af vores trækfugle ankommer de
hanner, som ikke blev herhjemme, før
hunnerne. Hannerne går straks i gang
med at tilkæmpe sig et revir – nogle
med større succes end andre. Jeg vil tro
at min vinterjernspurv har en klar fordel her, og han jager nok snart den an-

den jernspurv ind til naboen. Derefter
vil min have danne et revir af én han og
én hun. Men det er ikke sikkert, for det
er ikke udsædvanligt, at en han kan tiltrække to hunner til et større revir, eller
at to hanner kun er i stand at tiltrække
én hun. Eller at flere hanner i et stort revir tiltrække flere hunner! Alt er muligt,
og alt er tilladt og jernspurve kan således praktisere monogami, polygami og
polyandri.
God fuglesextur!
o

POSTKORT
Det er Skagen - det er fugletræk

- det er bindegale ornitologer på jagt efter sjældne fugle
Vinden har været i vest et par dage, så
det står sløjt til med sjældenhederne, så
de mindste pip bliver støvet op og støvet
af!
Klokken nærmer sig elleve og Flagbakken er lullet i søvn, selv med en dejlig sol på, er der langt mellem fuglene.
Et par spurvehøge lyser op i en ørkesløs
spejden mod tomme horisonter.
Det er før mobiltelefonernes tid, så
meldingerne fra folkene i felten, kommer til Flagbakken på cykel eller i bil.
Tungt stønnende kommer en lettere
korpulent fyr næsten løbende op af de
stejler sider, mod de ivrigt spejdende og
lyttende topfolk.
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"Markpiber ved storeklit" får han fremstammet - inden han bliver løbet over
ende af en stormende kikkertbærende
horde, på vej mod racere, bedstemorcykler, knallert eller de heldige bil. 10
minutter senere vælter horden frem
over den nordlige side af Storeklit for at
betragte vidunderet Markpiber.
Men fuglen er fløjet, skræmt bort af et
par unge tyskere, der forfjamsket forsøger at få trukket tøjet op og ned, med
udsyn til mindst 20 kikkerter og teleskoper, og bag disse 20 ornitologer der
højlydt forbander fri sex i naturen - hvis
det skræmmer sjældenheder væk.
mojn Erik Ehmsen
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Fordele og
ulemper ved at lave
naturvejledning om sex:
Fordele:

Ulemper:

1. Det er vigtigt stof. Det er livets mening, vi har fat
på her!

1. Blufærdighed. Folk er ikke nær så frisindede som
de giver sig ud for, og man skal være meget forsigtig
med sit ordvalg. Det må gerne være morsomt, men
helst ikke plat og aldrig personligt.
Kvinder er langt de sarteste, hvorfor de er lettest at
beskæftige sig med emnet, når man selv er kvinde.

2. Alle interesserer sig for sex. Vi nedstammer alle i
lige linje fra millioner af forfædre, som alle har beskæftiget sig med sex. Interessen ligger dybt i vores
gener.
3. Der er masser af gode historier. Det er helt vildt,
hvad de finder på derude. Har nogen f.eks. set et par
kældersnegle i parring?
4. Historierne lægger op til en masse rigtigt gode
spørgsmål af ”hvorfor”- typen. Hvorfor kan hunedderkoppen finde på at æde sin mage, og hvorfor bider han ikke igen? Hvorfor er nogle dyr monogame,
mens andre er polygame? Og hvorfor er de monogame ikke hinanden tro? Hvorfor findes der to køn,
og hvorfor er så få dyr hermafroditter? Hvorfor er
det hanfuglene, der har de flotte farver?
Alle disse mange spørgsmål har evolutionære svar.
Det er min opfattelse, at det er lettest at snakke evolution, hvis man starter med at snakke om sex.
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2. Emnet egner sig fint til ture i skoven, men det er
småt med dyr, der demonstrere sex på tuden. Man
må nøjes med at finde dyrene og så forklare, hvordan de gør. Alternativt kan man vise lysbilleder.
3. Emnet er ikke for alle. Små børn er ikke interesserede og halvstore børn synes, at det er klamt. De
største børn kan til gengæld blive skuffede over, at
det ikke er mere saftigt. De vil helst høre om mennesker.
Emnet er afgjort bedst egnet for voksne.

Af Bjørli Lehrmann, naturvejleder på Vestre Hus Børnenaturcenter.
www.vestrehus.dk
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Brunstbrøl i Dyrehaven
Fotos: Peter Lassen

Fotografer fra hele verden
kommer for at fotografere de
store kronhjorte under brunsten.
Hvem praler mest?

Af Jes Aagaard, naturvejleder i
Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden.
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Hvert år i september måned
genlyder Dyrehaven af dybe
brøl fra de store kronhjorte
der har fået kløe i bollerne.
Det er brunsttid og skoven emmer af
hormoner og dyrisk sex. I Dyrehaven
findes der en bestand på ca. 300 krondyr, der som et præcist urværk hvert efterår udfolder de urgamle instinkter og
adfærd der hører med til brunsten.
Når nætterne bliver kolde og korte
igen, raser hormonerne i kronhjortene.
De 10 største af hannerne formår at
etablere et territorium i den sydlige del
af Dyrehaven mellem alle hundyrene,
hvor de giver den gas med kærlighed og
kamp. De brøler hunnerne til liderlighed og de andre hannerne på heftig
flugt. Kommer en anden han for tæt på
den usynlige grænse, starter der et større showoff med brøl, gevirdisplay og til
slut drabelig kamp, hvis ikke styrken
kan afgøres.
Med en attitude som en arabisk oliemilliardær på natklub spankulerede
kronhjorten fra bagparti til bagparti for
at indsnuse de villiges æggende, krops-

nære dufte. Selv en blind og døv ville
kunne finde de store pladshjorte, for de
hørmer som en havnearbejder der er
ungkarl på fjerde år. Pis og sæd siver i
en lind strøm op ad bugen, og det bliver
toppet op med et sølehul af mudder og
vand. Denne eksplosive duftcocktail
tænder hunnerne, så deres ægløsning
bliver synkroniseret med hannens
brunst. Hunnen er som altid sippet - et
døgn er hun villig, men i det døgn sker
der også noget!
I de få uger brunsten står på, er det
hårdt, umarvende og risikofyldt at være
pladshjort. De mange kampe, den konstante brølen og talrige parringer levner
ikke plads til søvn eller mad, så helt op
til 50 kg når en stor kronhjort at tabe
sig. Ja sex kan være et godt slankemiddel.

Hvorfor fascineres vi af hjortebrunst?

I hele brunstperioden er det sort af
mennesker i Dyrehaven, ikke mindst fotografer der sniger sig rundt med telelinser på størrelse med mindre missiler.
Hvordan mon Freud ville tolke det! De
besøgende kommer langvejs fra og taler
alverdens sprog. De store hjorte præsenNATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

terer en urkraft, et spektakulært naturskue som til stadighed fascinerer os.
Der er alle ingredienserne til en naturthriller, lige dele drama, sex og vold.
Som den gamle direktør for Københavns Zoologiske Have Bent Jørgensen
sagde: ”Skal man tjene penge på naturfilm, skal der være mindst to mord og
en voldtægt”. Er det fascination af den rå
magt og styrke, eller er det tanken om,
at vi trods alt ikke er underlagt disse
primitive normer? Tja måske begge
dele.

med særfolder, lokale aviser og øvrige
medier, hvor vi fortæller om de gode
råd, til dem der vil se hjorte. Dels skal
alle holde sig på vej og sti, samtidig holde afstand til hjortene. Taget i betragtning vi har over en ½ million mennesker der besøger Dyrehaven i
brunstperioden, så er det heldigvis sjælden vi har uheld.
o

Hannen kan lugte på hunnen,
hvorvidt hun er klar til parring.
Når det sker er det med at være
på pletten, for glæden varer kort.

Kronhjortens stemmebånd er
særlig tilpasset de dybe brøl der
fortæller at brunsten er i fuld
gang.

Brunst og formidling

Det vælter ind med forespørgsler på
brunstture i Dyrehaven i hele september
måned. Vi laver dem vi kan nå, men
kun for organiserede grupper. Det er
flere år siden vi opgav at lave offentlige
ture omkring brunst. Der kunne nemt
stå 500 – 1000 mennesker ved Klampenborg Port og så rækker tre brunstkyndige naturvejeleder ikke lang. Vi satser derimod på at udbygge vores
hjemmeside, så publikum selv kan finde
de fornødne informationer til at gå turen selv.

Brunst og publikum

En af vores store udfordringer i brunstperioden er at der ikke sker sammenstød mellem hjorte og publikum. Derfor
laver vi et intensivt formidlingsarbejde,
NATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

15

Lidt om køn
Fotos: Bjørli Lehrmann

Algesex. Spirogyra i parring.

Seksuel formering kræver ikke to køn.
Trådalgerne herover dyrker sex. Det
sker ved at to tråde lægger sig op ad
hinanden, og celler overfor hinanden
smelter sammen. Men da alle celler er
ens, er der ikke to køn.

Hos de arter, der har to forskellige køn,
er hunkønnet pr. definition det køn, der
danner store kønsceller (æg). Det betyder, at hunner grundlæggende investerer mest i hvert enkelt afkom, og det er
derfor hannerne konkurrerer om hunnerne.

Af Bjørli Lehrmann, naturvejleder
på Vestre Hus Børnenaturcenter.
www.vestrehus.dk

Tudsesex. Der er en hun i midten.
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De skrækkelige konsekvenser hvis man opgiver sex.

Kæmpefluen Harald med frue.

Plettet gråsnegl i parring.

Hanner kan som regel mase flest gener
videre til næste generation ved at parre
sig med mange hunner. Hunnerne derimod gør klogest i at vælge partnere med
omhu, så de ikke spilder deres dyre
kønsceller.
Hvorvidt man bliver født som en han
eller en hun er oftest genetisk bestemt.
Hos pattedyr sidder et gen på det lille ykromosom, som starter dannelsen af testikler. Så hvis man har et y-kromosom,
er man en han. Hanner har to forskellige kønskromosomer (XY) mens hunnerne har to ens (XX). Hos fugle er det
omvendt. Der er det hunnerne, der har
to forskellige kromosomer. Hos de årevingede insekter (Hvepse, bier, myrer)
har hannerne halvt kromosomtal og udvikles af ubefrugtede æg. Hos mange
krybdyr er kønnet slet ikke genetisk bestemt, men er afhængigt af temperaturen under fosterudviklinger, og ganske
mange fisk kan skifte køn i løbet af livet.
Den kønnede formering er blevet opgivet af utallige dyregrupper i løbet af
evolutionen, men det går ud over variationen. Mange af disse grupper laver
derfor af og til hanner (bladlus, daphnier), men en stor gruppe hjuldyr har klaret sig uden sex i årmillioner.
o
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En omfavnelse. Kiletusindben i parring.

Ingen sex her. Alle bladlusene er
hunner som dyrker jomfrufødsel.
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The Fall of Man - Hendrik Goltzius, 1616

Fundet i naturbrevkassen www. skovognatur.dk

Må man have sex i offentlige
skove i Danmark?
Sådan lød i al enkelhed et
spørgsmål signeret:
Venlig hilsen
Bente Johansen
Kære Bente Johansen
Af Lars Bendix Poulsen, Skov- og
Naturstyrelsen, Natur og Formidling, Email: lbp@sns.dk
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Sex kan jo have mange former, og selv
om naturbeskyttelsesloven er vigtig for
regulering af færdsel i naturen, så er der
dog nok andre love og normer/moralkodeks, som jeg vil anse for vigtigere.
Vigtigst er vel i virkeligheden evt. tilskueres syn på det, der sker, eller hvad
man efterlader i skoven.
Men skal man have dækket behovene,
så kan jeg ift. naturbeskyttelsesloven op-

lyse, at det kun må foregå på veje og stier om dagen i private skove, men "overalt" i offentlige skove, døgnet rundt og
året rundt. Umiddelbart vil jeg dog synes, at det må have været en kold oplevelse her i vinter med ned til -20 C.
Aktiviteterne må dog ikke have karakter af en støjende adfærd - det forbyder
Adgangsbekendtgørelsen nemlig.
Iøvrigt vil jeg foreslå, at man vælger
en blød skovbund fx mos eller bløde
blade - nok kan nogle lide smerte, men
en gang sitkagran stikkende i numsen
eller myrer og andre insekter, der bider/
stikker, er nok ikke det, de fleste synes,
er behageligt.
En særlig slags sex er, hvor træerne
bruges på en sådan måde, at man efterNATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

lader tøj - det er vel i sig selv harmløst,
men det medfører udgifter for ejeren til
at fjerne klæderne - derfor er det forbudt at efterlade klæderne.
Så mulighederne er altså ganske mange i de offentlige skove - blot man udviser det fornødne hensyn til de andre,
som ikke synes, det er så spændende at
overvære/høre. Selv har jeg en del gange
uforvarende kommet til at opleve sexaktiviteter i statens skove, fx inde i en
skovbund eller en gyngende bil med
meget duggede ruder på en p-plads.
Men hver gang har jeg heldigvis kunnet
konstatere, at de pågældende havde taget de fornødne hensyn til andre skovgæster - og så har jeg blot lusket videre.
Du kan læse om reglerne i naturbeskyttelsesloven på http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/Vejledning/Naturen_maa_gerne.htm.
Med venlig hilsen
Lars Bendix Poulsen
Forstfuldmægtig
Læserbrevet gav anledning til flere
efterfølgende pressehenvendelser for
at få uddybet sagen.

Lars Bendix Poulsen, Skov- og Naturstyrelsen, Natur & Formidling forklarer til NATURVEJLEDER –red.:

"Jeg valgte i forbindelse med svaret i
brevkassen og hele presseinteressen at
fokusere på det, som er SNS's område,
nemlig naturbeskyttelseslovgivningen,
mens politiet tog sig af spørgsmålet om
blufærdighedskrænkelse. Der oplyste
politiet fx følgende:
- Sex i skoven er ganske lovligt, så
længe det ikke generer nogen, siger Michael Hansen, som er politiassistent ved
Københavns Politi, til DR Nyheder.
- Hvis du gør det diskret bag en busk
og et stykke inde i skoven, er det tilladt,
men du må selvfølgelig ikke gøre det
helt offentligt ude på cykelstien. Hvis du
sørger for at holde dig udenfor synsvidde og lader være med at genere forbipasserende, er der ikke tale om overtrædelse af blufærdighedsloven, vurderer
Michael Hansen.
- Hvis parret alligevel bliver anmeldt,
må politiet se på sagen. - Hvis man skal
kigge godt efter for at se det, så er der
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ikke tale om blufærdighedskrænkelse.
Men det vil være en vurdering i den enkelte sag, siger Michael Hansen
Lars Bendix Poulsen fortsætter:
Hvad gør man, når man oplever seksuelle aktiviteter i naturen? Mange ansatte i SNS har oplevet, at komme forbi
en ensom bil på en afsides parkeringsplads, hvor ruderne er meget duggede
og bilen gynger lidt. Jeg kender ikke nogen af mine kolleger, som ikke bare er
gået videre i et sådant tilfælde. Årsagen
til at parret er i gang vedrører jo nemlig
ikke SNS eller andre grundejere - det er
kun, hvis publikum kan generes groft, at
der er grundlag for at gribe ind. Noget
andet er derfor, hvis det har foregået lige
ud til andres - anderledes - aktiviteter; i
så tilfælde har jeg selv måttet gribe ind i
et enkelt tilfælde med en henstilling. Og
andre af de ansatte har oplevet, at et par
er i fuld gang i skovbunden eller andet
skjult sted. Og så er der jo ikke rigtig
nogen grund til at gribe ind.
o

Ulækre efterladenskaber

For SNS er det største
problem de efterladenskaber,
som nogle personer efter
lader, samt de aktiviteter,
som foregår åbenlyst på ppladser eller i umiddelbar
tilknytning, og som i kraft af
sit omfang fx betyder at
andre afholder sig fra at
benytte stedet. Konkret har
det sidste betydet, at Vej
direktoratet har nedlagt en
p-plads, som var mødested
for mange mænd, som gik
ind i de umiddelbart til
stødende grønne områder
(græs, trægrupper, enkelte
lunde), som lå lige ved siden
af, men hvor ”aktiviteterne
var alt for åbenlyse."
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Krabbesex

Foto: Søren Larsen

Hankrabben bærer galant rundt
på hunnen indtil hun letter på
skjoldet for lidt sex.

”Hold da ferie den har to tissemænd” sådan lyder det ofte,
når vi trækker bukserne ned
på en uskyldig han strandkrabbe. Krabberne er supergode og taknemmelig dyr at
formidle.

Af Jes Aagaard, naturvejleder i
Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden.

Krabberne findes ved alle vores kyster
og det i rigelige mængder. De har en
umiddelbar genkendelse hos børn og
voksen, som indeholder lige dele fryd
og frygt. Men sidst og ikke mindst, så
vælter det ud af klørene på dem med
gode historier, hvoraf nogle driver at
sex.

Hej skat skal jeg holde dit skjold

En krabbe er som en kampvogn, så
hunkrabben holder på sin dyd med et
effektivt skjold. For at slippe uden om
den effektive prævention, må hannen
vente til hunnen tager skjoldet af. I for-
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årsmånederne hvor parringer forgår, jager alle hanner rundt for at finde en hun
der er tæt på skjoldskifte. Hankrabben
kan detektere en hun på lang afstand,
når hun udskiller skjoldskiftehormonet
ecdyson, hvilket sker op til to uger før
skjodskifte. Når hunnen er fundet, bliver hun pænt løftet op og båret rundt af
det andet benpar, nabo til kløerne (se
foto herover). Der sidder hun så, mens
han har drabelige kampe med de øvrige
brudstige hanner. Heldigvis sider hun
godt, og får en bid med når han spiser.
Når skjoldet endeligt bliver for trangt og
må skiftes, så er det han tryller med sine
to penisser.

Venstreklos boksning giver mere sex

Det er altid godt at have et overraskende
våben, når det gælder krig og kærlighed.
Det har vist sig i adfærdsundersøgelser,
at krabber der har fået en kraftig venstreklo, kan klare langt større rivaler i
kampen om hunner. Normalt er det højre klo hos strandkrabben der er den
kraftige (Foto 2).
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Foto: Søren Larsen

Alle har oplevet at samle en hankrabbe
op, som har mistet en klo. Det sker som
regel i kamp med de øvrige hanner om
føde eller om hunner. Krabber er fra naturens hånd udstyret med en kraftig
højre knuseklo og en fin venstre skæreklo. Det kan dels ses på størrelsen og
dels på knusekloen har et buet skær,
medens skærekloen har et lige skær. Mister en krabbe sin højre knuseklo i
kamp, så udvikler den venstre klo sig til
knuseklo og der vokser en ny højre skæreklo frem ved næste skjoldskifte. Knusekloen er krabbens stærkeste våben, så
de krabber der er blevet venstreklos
kæmper får pludselig en stor fordel. De
kan sætte et angreb ind fra en uventet
vinkel, så selv små krabber kan forsvare
deres hunner mod langt større rivaler.

Parasitter som prævention

Der findes den vildeste lille parasit Sacculina carcini, som snyder strandkrabben for både sex og afkom. Parasitten er
en rodkrebs, hvis nærmeste familie er
ruer og langhalse. Den ligner en lille
orm når den angriber krabben, hvor
den sætter sig på gællerne. Her forvandler den sig i løbet af 15 minutter totalt til
et lille alien angrebsmonster med en cementhård skal, så krabben ikke kan fjerne den igen. Med nogle indbyggede kanyler skyder den parasitiske celler ind i
krabben, som vokser til et væv der kan
styre krabbens adfærd og reproduktion.
Parasitten bryder ud gennem krabbens
panser under halen, lige der hvor æggene normale sider (foto 3). Her bliver
den befrugtet af en mikro hanlarve der
bor inde i hunparasitten! Krabben bliver
steril, men lever ubekymret videre i den
tro, at parasitten er dens egne unger. Og
endnu mere pudsigt - strandkrabbeNATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

hanner, som er inficeret med rodkrebs,
kommer endda til at ligne hunner og
tror, at de er med æg. Men også de bliver steriliseret af den listige parasit.
Rodkrebsen producere op til 20.000 æg
hver anden uge hele krabbens levetid.
Vores danske strandkrabbe er blevet
et stort problem andre steder i verden.
Den er, som så mange andre marine organismer, blevet spredt med skibenes
ballastvand. Den har bl.a. spredt sig til
Australiens og Tasmaniens følsomme
fauna, hvor den er en økologisk katastrofe. Strandkrabben er meget aggressiv og fortrænger de hjemhørende krabber. To danske forsker fra Biologisk
Institut på Københavns Universitet, Jens
Høeg og Henrik Glenner, har arbejdet
med at anvende de parasitiske rodkrebs,
til biologisk bekæmpelse af strandkrabben de steder den er uønsket.
o

Der er tydelig forskel på størrelsen
af de to kløer. Her er det venstre klo
der er knuseklo.

Her er en hankrabbe angrebet af
rodkrebs. Læg mærke til den brede hale han har fået. Det er ikke
ualmindeligt at vi finder krabber
med denne vilde parasit.

Foto: Jens T. Høeg, KU
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”Sig det med blomster”.
Det har vi mennesker gjort i
århundreder. Røde roser som
kærlighedserklæring, en
buket hvide liljer, når nogen
har stillet skoene.
Men det er ikke kun mennesker, der opfatter blomster
som signaler.

Flid, snyd og tyveri
– om at elske pr. budbringer

Af biolog Anette Grøngaard
Gylden.
Naturskolemedarbejder ved
Skovbo og Vestskovens
Naturskoler.
anettegylden@gmail.com
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For en del dyr er blomster levende reklamesøjler for spisesteder. Kom og spis,
her er dejlig nektar, her er lækre pollenkorn...
Det vigtigste for planter er, ligesom
for dyr, at lave flere af deres egen slags.
Dyr kan, med få uheldige undtagelser så
som rurer, opsøge artsfæller for at få sex
og afkom. Den mulighed er de fastsiddende planter i sagens natur berøvet. I
stedet sender de små dele af sig selv på
rejse. Nogle sender dem ud i det blå
(vindbestøvning), andre bruger en budbringer (dyr), mens nogle vælger at klare ærterne selv (selvbestøvning).

Vindbestøvning

Få børnene – eller andre – til at se godt
på blomsten. Er den lille og uanseelig,
og ligner næsten ikke en blomst, så er
den nok vindbestøvet. Eksempler man
kan finde de fleste steder er græsser eller

stor nælde. Nåletræer er en historie for
sig. Ingen blomster, men han- og hunkogler. Det er nemt at vise de store
mængder pollen, hankogler fra fyrretræer sender af sted. Sammen kan man
overveje, om alle pollenkorn giver nye
fyrretræer, og hvordan Danmark ville se
ud, hvis de gjorde, og få en snak om
succesraten ved vindbestøvning. Samtidig skal eleverne lægge mærke til, om
planter med vindbestøvning står alene
eller mange sammen...
Med de lidt større elever kan man
snakke om, hvorfor pollen hos vindbestøvede planter mon er småt, let og tørt,
mens støvfanget er langt og klistret.

Dyrebestøvning

For at elske pr. budbringer skal blomsten først lokke budbringeren til. Og det
sker med løfter om mad eller sex. I Danmark er budbringeren, bestøveren, altid
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et insekt. I andre dele af verden kan fugle, flagermus og ikke-flyvende pattedyr
også være bestøvere. Planter med dyrebestøvning har flotte blomster, som skal
tiltrække bestøveren. Lokkemaden er
pollen eller nektar. Når insektet kravler
ind i blomsten for at få mad, afsætter
planten samtidig nogle pollenkorn på
den. Hvis insektet derefter besøger en
blomst af en anden art, går dette pollen
til spilde. Det gælder derfor for planterne om at lave specialiserede reklamesøjler (blomster), så insektet vælger at besøge denne arts blomster hver gang.
Formen af blomsten er afgørende for,
hvilke insekter der bestøver blomsten.
Prøv at tegne (eller vise tegninger af) en
skålformet, åben blomst, en lukket
læbe- eller maskeblomst og en ærteblomst. Ser man på insekternes munddele, kan børnene nok gætte, at man
ikke behøver en lang snabel for at bestøve den skålformede blomst. Den bestøves typisk af biller, hvepse og fluer. Til
gengæld skal man være lidt tungere for
at komme ind til pollen eller nektar i en
læbe- eller maskeblomst, medmindre
man har en lang snabel at stikke ind.
Disse blomster bestøves derfor ofte af
bier eller sommerfugle. Ærteblomsten
skal insektet være endnu tungere for at
åbne. Her kommer store bier som humlebier og honningbier til. Når de lander
på blomsten, sætter deres vægt gang i en
mekanisme, som afsætter pollen på bien
(mekanismen varierer lidt).
Ligesom rødt lyser særligt op for
mennesker, er bestemte farver særligt
synlige for insekter. Blå blomster tiltrækker især bier og fluer. Gule blomster besøges ofte af biller, fluer, bier og
dagsommerfugle. Sidstnævnte bestøver
også tit røde og pink blomster. Og som
en specialitet tiltrækkes bier allermest af
blomster med ultraviolette partier, f.eks.
mælkebøtte!

Druk og hvad deraf følger...

Skovhullæbe blomstrer i sensommeren,
hvor der er flest hvepse. Den udskiller
en nektardråbe, som en hveps slikker
op, og samtidig afsættes der pollen på
hvepsens hoved. Men hvepsen renser sig
ikke, for der er alkohol i nektaren, så
hvepsen bliver fuld af at drikke den. Og
den vil bare have mere, så den tumler
videre til næste hullæbeblomst, hvor
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den får mere at drikke – og med lidt
held bestøver blomsten. Også for hvepse
kan det være farligt at drikke – nær
skovhullæber finder man ofte udsugede
hvepse i edderkoppespind. De mere heldige tumler bare rundt nede på jorden,
ude af stand til at flyve.

Tyveknægte og dovenkroppe

Planterne forsyner insekterne med pollen eller nektar for til gengæld at få
hjælp med bestøvningen. Men nogle insekter finder en nemmere måde at få fat
i det attraktive pollen eller nektar på. De
kaldes pollen- eller nektartyve. Et godt
eksempel er jordhumlen, som har for
kort snabel til at nå nektaren i dybe
blomster som f.eks. torskemund. Den
bider hul i blomsten og drikker nektaren, uden at bestøve blomsten. Og siden
hen kan andre insekter bruge dette hul
til at gentage tyveriet.
Planter og dyr udvikler sig stadig i
samspil med hinanden. Tjærenellike bestøves af sommerfugle og bier. Men myrer bider bare hul i blomsten og hugger
nektaren uden at bestøve. Som modtræk
mod dette laver planten ”tjære” omkring
stilken, en sort, klæbrig substans, som
myrerne ikke kan komme igennem.
Også planternes verden myldrer med
underfundige strategier og sjove historier. Selv sex hos planter kan blive en underholdende affære.
o

Kilder:
Blomster og bier
– en bestøvningsbiologi af
Jens Mogens Olesen,
Skarv 1982
Historien i blomsten
af Karen Agersnap og
Jan Kjærgaard,
Kaskelot1993
Inspiration, information og
ideer: Naturskoleleder Dorrit
Hansen og Botaniker Ole
Lyshede, KVL
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Scener fra
orkideernes
sexlix
Fotocollage af
Jesper Grube Kristiansen
Tekst
Finn Lillethorup
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Orkideernes pollen-køller

Vores vilde orkideer er kendt for deres
specielle blomster, som ud over at være
opbygget meget kunstfærdigt også rummer en helt særlig konstruktion, som
skal sikre, at blomsten bliver bestøvet.
Støvbladene i blomsterne er opbygget
som to små køller, der brækker af, når et
insekt stikker hovedet ind i blomsten for
at bestøve den.
Pollen-køllerne er forsynet med et
klæbestof, så de sætter sig fast på insektets hoved og transporteres med på den
videre tur, der forhåbentlig også går til
andre orkideer - hvor pollen fra køllerne så kan afsættes i blomsterne.

Fang pollen-køllerne med en pind

Det er meget enkelt at demonstrere/
vise disse pollen-køller i forbindelse
med et naturvejlederarrangement.
Brug en lille kvist eller et strå rod lidt rundt inde i blomsten - og
så kan du fange de små pollen-køller og vise dem frem.
                                             o
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Knud Jager Andersen,
Esbjerg Kommune

Overlevelse i en kold tid
En meget stor del af natur
vejledningen i Danmark
foregår i kommunalt regi.
Naturvejledning er en klar
KAN opgave, som risikerer at
blive nedprioriteret frem for
de opgaver kommunerne
SKAL varetage.

Artiklen er skrevet af Bo Boysen
og Jens Frydendal
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I lyset af de dystre udsigter for kommunernes økonomi, var der på det midtog vestjyske netværks julemøde en del
bekymrede miner over naturvejledningens fremtid i kommunalt regi.
Frem for at sidde og stirre fortabt på
hver sin sorte sky i horisonten, inviterede netværket i samarbejde med Region
Midt d. 23. marts alle regionens naturvejledere til en temadag, om hvordan
man overlever som kommunal naturvejleder i en kold tid.
Deltagerne i temadagen havde på forhånd afleveret en hjemmeopgave, hvor
de blev bedt om at skitsere de vigtigste
udfordringer, den kommunale naturvejledning står overfor, samt at give et bud
på visioner for, hvor de gerne vil være
nået til om tre år. Der var flere gennemgående temaer:

Naturvejledningen og naturskoledriften
har mange steder et alt for løst ophæng i
det politiske – og dermed også det ledelsesmæssige – lag i kommunerne. Der
mangler politisk opbakning. Og der
mangler klare mål for, hvor man vil hen
med naturvejledningen. Naturvejlederen er nødt til selv at deltage i den politiske iscenesættelse af sit arbejde. Har
man ikke nogen gode ambassadører for
sin sag i det politiske liv, må man se at
skaffe sig nogen. Hvis ikke politikerne
ved, at de råder over en fantastisk naturskole, kommer sparekniven frem!
• Naturvejlederen og naturskolelederen
er fuldstændig afhængige af et godt
netværk. Begrænser man sig til den
daglige drift, hvor ungerne vælter ind
og tager af sted igen, bliver det aldrig
til mere. Naturvejlederen skal se ud
over sin egen forvaltning – og ud
over rådhuset. Hun skal skaffe venner
i foreningslivet. Bliver borgmesteren
skiftet ud så duk op med en gave
(med naturskolens navn tydeligt
prentet på). Kommer dronningen
forbi så inviter hende ind!
• Synlighed er en nødvendighed. Sker
der noget spændende så kontakt
pressen. Det behøver ikke at være noNATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

get epokegørende, der er på spil, vibens ankomst eller en naturvejleder
der har fået en skør idé kan være nok
for en journalist på jagt efter stof.
• Hav dokumentationen for dine succes’er klar – opadgående kurver virker opmuntrende!
• Tænk kreativt i nedskæringstider.
Forslag om nedskæringer imødegås
mest effektivt med nye spændende
visioner! Når de kommunale budgetter rundbarberes, så husk at der står
mange andre pengekasser rundt omkring i landet.
• Alle disse konklusioner stiller krav til
naturvejlederens kreativitet og evner
for samarbejde. Den udadvendte kreativitet er en forudsætning for udviklingen og overlevelsen på sigt.

Men hvordan finder man så vej til
en politikers hjerte?

Knud Jager Andersen er formand for
Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg
Kommune. Han gav en serie bud på,
hvorfor naturskolen og skoletjenesten i
Esbjerg Kommune (her for nemheds
skyld kaldet ”skoletjenesten”) samlet
omkring Myrthuegaard har en stor
plads i kommunalpolitikernes hjerte:
Som det vigtigste fremhævede han, at
han som politiker simpelt hen godt kan
lide at se mange og glade gæster benytte
skoletjenestens tilbud.
Skoletjenesten fungerer som ”grønt
forsamlingshus”, der benyttes af mange
forskellige organisationer, som derved
kommer til at kende hinanden. Den
slags uformelle kontakter fører mange
gode ting med sig og gør naturskolen
kendt i alle dele af kommunen. Politikere kan godt lide initiativer, der involverer mange borgergrupper.
Man er god til at markere sig med
events, der bliver husket. Knud Jager
Andersen fortalte om et tilfælde, hvor et
par politikere var blevet sat til at formulere et brev, der blev muret ned i sokkelen til en ny tilbygning. Dokumentet
skulle værne huset mod at blive ramt af
kommunale nedskæringer!
Skoletjenesten er en ren kommunal
institution, og ikke noget man køber
hos andre. Derfor føler politikerne ejerskab til foretagendet. Den har naturligvis en driftsbevillig i det kommunale
budget, men finansieres derud over af
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fonds- og projektmidler udefra. Den
slags ekstern finansiering sætter de fleste politikere pris på. Det duer ikke at
den enkelte skole skal betale for at bruge
skoletjenestens tilbud.
Endelig erkendte Knud Jager Andersen, at institutionens succes også er personafhængig. Politikerne skal kende og
have tillid til de personer, de har ansat.
Naturligvis skal man som ansat følge
kommandovejen i systemet – men direkte personlige kontakter til f.eks. politikere er ingen ulempe!

Og hvordan er Naturskolen i Viborg
Kommune nået dertil, hvor man er?

Jens Frydendal blev i 1991 ansat på deltid som leder af en naturskole, der i dag
har 4 naturvejledere, en servicemedarbejder og en halvtids sekretær. Jens gav
en række bud på, hvad der har skubbet
naturskolen i den retning:
Vigtigst af alt er, at kvaliteten af de
ting man tilbyder, er i orden. Naturskolen ligger et sted, hvor der virkelig er
nogle natur- og kulturværdier at vise
frem. Samtidig er der gode busforbindelser. Alt i alt en god base for at udvikle naturskolen.
Bo og Jens som drøfter
slagets gang.
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Et bordfuld diskuterende
naturvejledere.

Samtidig er det efter Jens’ vurdering helt
afgørende for en naturskoles udviklingsmuligheder, at den drives af den eller de
kommuner, hvis skoler bruger den.
F.eks. er det vigtigt at naturskolen er i
direkte dialog med lærerne på skolernes
intranet.
Økonomisk fylder naturskolen kun
1,8 mio. kr. i det kommunale budget.
Heraf går de 2,1 mio. til løn! Resten må
man tjene ind ved at lave arrangementer
for andre end skoler og børneinstitutioner i Viborg Kommune. De betaler
nemlig ikke noget for at bruge naturskolens tilbud. Denne eksterne finansiering
er velset af politikerne og inspirerende
for naturskolens personale, der vænner
sig til at tænke både økonomisk og kundeorienteret.
Men herudover lagde Jens stor vægt
på naturskolens netværk og synlighed i
lokalsamfundene.
Før kommunalreformen stod 7 kommuner og amtet bag naturskolen i en
fælleskommunal virksomhed. Denne
havde en bestyrelse med en kommunalpolitiker fra hver af kommunerne, hvorved naturskolen gennem årene har fået
et netværk af ganske mange politikere,
der føler ejerskab til deres naturskole.
Dette netværk arbejder naturskolen
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målrettet på at holde ved lige ved at
være synlig i så mange relevante kommunale sammenhænge som muligt.
Ud over politikere satser naturskolen
på at etablere et solidt netværk til alle
relevante organisationer og personer.
Jens nævnte en lang række foreninger
og institutioner, og opfordrede mødedeltagerne til i en stille stund at tegne en
skitse over deres netværk. Det kan være
en meget øjenåbnende beskæftigelse!
Endelig er det meget vigtigt, at naturskolen er synlig for både politikere, chefer og kommunens borgere i almindelighed. Udover de nævnte netværk
satser naturskolen på at være synlig i
pressen. ”En naturhistorie er altid en
god historie!” Det lokale presse – blade,
radio og TV – har næsten altid plads til
og brug for en god historie, og den kan
ligeså godt komme fra naturskolen. Jens
nævnte den store reklameeffekt af, at
Naturskolen i Viborg Kommune er blevet nævnt i P1’s morgenradio ca. en
gang hver anden måned siden 2003.

Regionen som samarbejdspartner?

Region Midtjylland var vært for temadagen, og et af formålene var at afdække
mulige samarbejdsområder.
Afdelingschef Erik Sejersen fra regionen fortalte om en række regionale udviklingsprojekter indenfor emnerne
landdistriktsudvikling, oplevelsesøkonomi og turisme. Han understregede at
man i regionen arbejder med naturen
som forretning, og altså ikke med naturværdierne i sig selv. Nøgleordene er
beskæftigelse, indtjening og bedre levevilkår for befolkningen. Konkret fortalte
han især om projekt ’Oplevelsesturisme
i Skjern Å nationalparken’.
Region Midtjylland råder over betydelige midler til udviklingsprojekter som
de ovennævnte, og et udvidet samarbejde med naturvejledere er absolut en
mulighed. Et konkret projekt skal dog
nok have en betydelig volumen før man
går i gang.
o
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Opfordring

Lav et
arrangement på
Naturens Dag
d. 12. september 2010
Vi håber, at du og din
organisation har sat kryds i
kalenderen ved Naturens
Dag, søndag den 12. sept.
og har lyst til at invitere
danskerne på en herlig
naturoplevelse.

Du og din organisation har mulighed
for at åbne dørene for vores dejlige natur og samtidig skabe opmærksomhed
omkring jeres friluftsinteresse ved at
tilbyde et arrangement på Naturens
Dag, den 12., september 2010. Det er
muligt at lave arrangementet alene eller
sammen med andre organisationer eller
DN-afdelinger.

Ved at invitere på naturoplevelser i hele
landet samme dag, skaber vi positiv opmærksomhed både om naturen, vores
organisationer og Friluftslivet.
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om at skabe
en festlig dag med naturoplevelser for
alle over hele landet. Naturens Dag er
en årlig tilbagevendende mærkedag for
naturoplevelser. Den finder sted anden
søndag i september.

Sådan gør du

Fokus på børn og natur

I år fokuserer vi særligt på at åbne naturen for børnene. Ophold i naturen giver
glade, sunde og kloge børn, der vokser
op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Det er derfor alvorligt, når en ny Gallupundersøgelse viser,
at børn er halvt så meget ude i naturen
som deres bedsteforældre var, da de var
børn. Det er synd for børnene og skidt
for naturen!
Friluftsrådet opfordrer derfor jer og
alle andre friluftsforeninger til at udbyde en tur eller et lille arrangement, for
børn og deres familier på Naturens Dag,
søndag den 12. september.
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Forbered et arrangement – lille eller
stort, og annoncér det på hjemmesiden:
www.naturensdag.dk. Her bliver du guidet igennem en række spørgsmål til dit
arrangement: type, adresse, tidspunkt,
varighed, særlige forhold osv.
Du kan også sende informationer om
arrangementet til Marie Staun på mail:
mas@friluftsraadet.dk som så indskriver
informationerne for dig.
Endelig er det muligt at ringe til Susie
Langbæk i Danmarks Naturfredningsforening på tlf. 31 19 32 11.

PR for dit arrangement

For at skabe opmærksomhed om dagen
og det enkelte arrangement forbereder
vi en stor PR-kampagne op til den 12.
september. Til jer der afholder arrangementer, fremsender vi plakater lige til at
skrive oplysningerne ind i og hænge op
lokalt.
Vi sender også en pressemeddelelse,
som I kan videreformidle til jeres lokalavis. Derudover forbereder vi en landsdækkende pressekampagne med Gocards, annoncer og presseindslag.
o
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Boganmeldelse

En enestående
sommerfuglebog!

Danmarks
Sommerfugle

Af Morten Top-Jensen og
Michael Fibiger
Bugbook Publishing 2009
ISBN 978-87-993512-0-6
www.bugbook.dk
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Jeg sidder med ”Danmarks Sommerfugle” i hånden - dem alle sammen på en
gang!
Med den nye bog er der nu endelig
kommet en felthåndbog, der dækker
alle de danske storsommerfugle - ja, du
læste rigtigt! Hvor man tidligere har
skullet bladre rundt i mange forskellige
opslagsværker for at få styr på hhv. dagsommerfugle, målere, spindere og ugler,
så samler den nye bog dem alle sammen
i et værk.
Umiddelbart kunne det lyde som om,
at en bog, der vil rumme alle storsommerfuglene, vil være lidt af en discountbog, hvor der er indgået en masse kompromisser - men det er faktisk ikke
tilfældet.
Danmarks Sommerfugle har fotos af
alle 1012 arter - og der er både feltfotos
og et sæt fremragende farvetavler.
Alt i alt er der 1600 fotografier, der viser sommerfuglene i hvilestilling i deres

naturlige omgivelser. Og for flere arters
vedkommende er der desuden også fotos af larver.
Bagest i bogen er der på 71 farvetavler
vist præparerede eksemplarer af samtlige arter - i naturlig størrelse.
Teksten beskriver både familiernes,
underfamiliernes og de enkelte arters
kendetegn, forvekslingsmuligheder, flyvetid, larvetid, foderplanter, udbredelse
og hyppighed.
Samtlige arter er beskrevet med de nyeste latinske navne - og så præsenterer
bogen desuden de nye danske navne.
For en gammel sommerfuglesamler
og -freak er bogen virkelig et mesterstykke. Der findes da sommerfuglelitteratur med flottere farvetavler og endnu
mere udførlige tekster - men denne her
bog rammer lige der, hvor både nørder
og lægmand kan glæde sig over den.
Bogen bør stå på enhver naturvejleders og naturskoles reol.
Finn Lillethorup

NATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

N ATU

ER
ED

Her er din bestyrelse

RVEJ L

.......se yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne på side 2.

F

O

Formand:
Kasserer:

Dorrit (valgt 2009)
Tim			

Næstformand: Tomas
Sekretær:
Jes

Ansvarlige for aktuelle opgaver og indsatsområder
• Merchandise (Rikke)
• Rabataftaler (Rikke)
• Hjemmeside (Tomas)
▷▷ Stillingsopslag
▷▷ Fakturering
• Redaktion kontakt (Dorrit)
• Årskonference kontakt (Rikke)
• Grønne Råd & Friluftsrådets Kredse
(Arne)
• Internationalt (Arne)
• Økonomi (Tim)
• Efteruddannelse (Marianne)
• Publikationer/foldere (venteposition)
• Indsatsområdet for nye ugler
(Michael)
• Lønundersøgelse (Jeppe - Dorrit)
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• Science kommune (Marianne)
• FÆS (Dorrit)
• Uddannelse for bæredygtig udvikling
(venteposition)
• Personaleansvarlige (Dorrit)
• Eksterne kontakter (Dorrit)
• Intern kommunikationsarbejdsgruppe
▷▷ Formand:
▷▷ Medlemmer: Tomas, Anja Hørnell, Jacob
Bestyrelsen vil løbende tage stilling til
udvikling af nye arbejdsgrupper. Herunder arbejdet med udviklingsområder fra
SNS og Friluftsrådet.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Bestyrelsens konstituering

RE N
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Sex og politik!

Formand for
Naturvejlederforeningen
Dorrit Hansen

Foreningens
32
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Glædelig sommer! Jeg håber I derude
får lejlighed til at læse bladet ind imellem sommerens blandede udfordringer,
hvor de fleste formentlig skal agere både
som naturvejleder og badegæst.
I håbet om at bladets tema kan give
lidt medvind til lederen, har jeg valgt at
medtage det i overskriften. Det lyder
som en lækker cocktail til en sommerkrimi, men dækker i skrivende stund
mest over, at en god del af resten af bladet handler om sex (i naturen) og lederen om politik. Sorry. Men lad mig se
om jeg kan få det til at smelte lidt sammen i skriveriets løb…
Temaet for lederen udspringer konkret af at der på foreningens generalforsamling blev efterlyst et større politisk
fokus og en mere politisk forening. Opfordringen ligger i tråd med nogle af de
tanker, der er boblet op til overfladen
ved flere lejligheder i bestyrelsesarbejdet
og med opstillede kandidaters bevæggrunde for at gå ind i bestyrelsesarbejdet (når man lige fjerner staffagen om at
kunne lave kaffe, drikke øl og løbe efter
pigerne – hvilket der bestemt også skal
være plads til!)
OK – mere politisk arbejde i foreningen – vi føler det skal til , og at der er
mere grund til det nu end nogensinde
før – men hvad pokker vil det sige? Måske en idé først at definere begrebet politik. Som enhver postmoderne poptøs
kaster jeg mig straks ud på internettet
og konsulterer Wikipedia: ”Politik er
processen med hvilken en gruppe tager
beslutninger for at styre eller påvirke
udviklingen inden for et område”. Det
vil altså sige at vi skal tage flere beslutninger, der søger at påvirke (eller styre,
gerne!) udviklingen inde for vores område – nemlig naturvejledning. Måske
bedst så at konsultere foreningens formål (se næste side).
Jeg tænker at formålet er todelt, og at
de gode muligheder for at arbejde politisk i en håndevending primært ligger

indenfor de to første pinde. Og jeg tænker at vi allerede gør det i høj grad. Vi
arbejder politisk i forfølgelsen af det
første mål, når vi giver høringssvar til
mangeartede udkast, rapporter og kommissorier om fx nationalparker, uddannelse for bæredygtig udvikling, scienceindsats mv. og deltager i multiple
samarbejder fx i Friluftsrådet om indsatsen for at sikre adgangen til naturen
og udvælgelse af friluftskommuner, når
vi søger repræsentation i Grønne Råd
og FRs kredse, og når vi hjembringer og
spreder gode erfaringer fra det internationale.
Og vi forfølger mål nummer to, når vi
søger at bedre naturvejledernes arbejdsvilkår ved at kæmpe for en ordentlig efteruddannelse, gennemfører lønundersøgelser, støtter erfa-arbejdet på mange
fronter, bl.a. økonomisk. Og vi arbejder
for begge mål, når vi ved hver enhver given lejlighed med næb og klør forsvarer
de store værdier vi har i vores naturvejlederordning, ikke mindst gennem samarbejde med Fællessekretariatet for naturvejlederordningen.
Men vi kan givet gøre mere, mere rettidigt, og vi kan få mere politisk kant. Vi
kan gå tættere på beslutningstagerne indenfor vores felt og vi kan gøre mere for
at udvælge vores kampe og målrette arbejdet. Og vi vil meget gerne i dialog
med medlemmerne om hvad og hvordan. Til det formål arbejder vi videre
med generalforsamlingens stærke ønske
om at styrke den interne kommunikation i foreningen – et vigtigt skridt på vejen.
Pladsen er brugt – og set i bakspejlet
blev det ikke til meget snak om sex –
men nu er det jo heller ikke noget, der
er meget sjov ved kun at snakke om –
læg bladet fra dig og se at kom ud i
sommernaturen og løb efter nogle
(jævnaldrende!) piger og drenge. Så
snakkes vi ved i et arbejdsomt og politisk aktivt efterår.
God sommer!
Dorrit Hansen
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Under Eventuelt blev det bl.a. forslået, at
det skal kunne betale sig at være medlem af foreningen i forhold til deltagelse
i årsmødet, og at foreningen bør få mere
debat med politisk kant – en mere politisk forening.
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Nyt fra Bestyrelsen

Valg til bestyrelsen: Formanden er ikke
på valg i år. Ordinære pladser: Arne,
Marianne modtager genvalg. Allan og
Mads genopstiller ikke. Øvrige opstillede:
Jes Aagaard (SNS Hovedstaden) og
Michael Kramer Hansen (Naturcenter
Norddjurs).
Fire opstillede til tre pladser betyder
kampvalg. Marianne, Arne og Michael
blev valgt direkte ind i bestyrelsen. Jes
opstiller og vælges som suppleant. Jakob
Fredsted (selvstændig) valgtes til den
anden suppleantpost.

Revisorer og revisorsuppleanter: Jens
Frydendal er ikke på valg. Peer Nørgaard er på valg, og genopstiller ikke. Helle Marie Taastrøm opstillede og blev
valgt. Helle-Marie var tidligere suppleant og Angel er ikke til stede. Peter Englund og Søren Kiel Andersen valgtes til
revisorsuppleanter.
Der var en livlig debat om foreningens
fremtidige arbejde med temaet Intern
kommunikation. Detaljer kan ses i det
fulde referat på hjemmesiden. De input
der kom, danner grundlag for bestyrelsens videre arbejde.
Godkendelse af budget for indeværende år samt godkendelse af budget og
kontingent for det efterfølgende år: Efter
endnu livlig debat med bl.a. afstemning
om ændringsforslag til budgettet fra
Jens Frydendal om at afsætte 70.495 kr.
til udvikling af debatsiden på foreningens hjemmeside, blev det oprindelige
budget godkendt, og kontingentet er
uændret.

F

Beretningen om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling blev
aflagt og godkendt uden kommentarer.
Regnskabet 2009 blev gennemgået og
forskellige udsving blev gennemgået,
diskuteret og forklaret. Foreningen har
en fornuftig økonomi. Regnskabet blev
godkendt.
En mindre vedtægtsændring blev
foreslået af bestyrelsen, men da hensigten var en præcisering af teksten, som
viste sig ikke at holde, blev forslaget
trukket tilbage.
Forsamlingen er tilfreds med den
gamle ordlyd. Ingen andre indkomne
forslag.

ER
ED

Kort nyt fra
Generalforsamling 2010

RVEJ L

Naturvejlederforeningens formål er at:

• arbejde for at alle sikres muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.
• fremme og opmuntre et højt kvalitetsniveau af naturvejledning og naturskolevirksomhed.
• udgøre et forum for kontakt mellem personer beskæftiget med naturvejledning og naturskolevirksomhed med henblik på spredning af erfaringer og
information.
• følge og fremme udvikling af pædagogiske metoder inden for naturvejledning og naturskolevirksomhed.
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Principper for støtte fra Naturvejlederforeningen
Generelt
Principperne vedrører ”projektpuljen”, som varierer i størrelse i de forskellige budgetår.

Nyt fra Bestyrelsen

Principper
Principperne er det bærende – eksemplerne er underlagt principperne.
1. Det handler grundlæggende om, at overskud genereret i foreningen skal komme medlemmern til
gode.
2. Det skal komme en større kreds af medlemmer til gode.
3. Gives der tilskud til enkeltpersoner, er personen forpligtet på at gøre erfaringerne tilgængelige for
foreningen eller en større kreds af medlemmer. Fx gennem oplæg (foredrag) eller artikler i bladet.
4. Der sættes særligt fokus på aktiviteter, som er med til at styrke nye uformelle faglige netværksdannelser mellem naturvejledere i foreningen. For eksempel ved at søge andre naturvejledere med
samme
interesse som en selv inden man drager på studieture.
5. Ansøgninger behandles løbende på bestyrelsens møder.

Eksempler på tilskudsberettigede aktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Studierejser, hvor formålet ligger indenfor ordningens formål.
Jobbytte/udveksling med folk indenfor lignende arbejdsområder – både indenlands og udenlands.
Kurser i lokale-, temanetværk eller andre grupperinger (fx tilskud til dyre instruktører).
Oplægsholdere til oplæg i lokale-, temanetværk eller andre grupperinger (fx tilskud til dyre oplægsholdere).
Udviklingsprojekter.
Udgivelser som opfølgning på udviklingsprojekter.
Netværksdannende aktiviteter.
Der kan søges til mødefacilitering (fx transport og forplejning).
Andet...

Eksempler på IKKE tilskudsberettigede aktiviteter
1. Under dette punkt kan der komme noget til senere. Det kan fx være projekter, som støttes af FÆL,
SNS og Friluftsrådet.

Hvordan søger man
I rimelig tid inden et bestyrelsesmøde sendes en ansøgning til formanden med en kort begrundelse for
det ansøgte. (Vores kalender for møderne bør ligge frit fremme)
Ansøgninger fra enkelt personer skal være godt gennemarbejdede både med indhold og budget, så vi kan
forholde os til den samlede finansiering og hvor meget projekterne vil kunne komme ordningen/
foreningens medlemmer til gode.

Vedtaget
På bestyrelsesmødet i Naturvejlederforeningen den 15. august 2007. Endeligt godkendt i forbindelse
med den endelige godkendelse af referatet fra ovennævnte møde. Og efter afklaring med FÆL, SNS
og Friluftsrådet.
Revideret: Principperne revideres løbende, når der drages nye erfaringer.
09.02.2010
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Internationalt Udvalg
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Udvalgets opgaver er:

Temaet for seminaret i Finland er formidling af biodiversitet – og det kan vi
jo som naturvejledere aldrig blive gode
nok til. Så udveksling af erfaringer i
Nordisk-Baltisk regi er en rigtig god ide.

• Rådgive Naturvejlederforeningens bestyrelse i internationale spørgsmål
• Følge op på Naturvejlederforeningens
Internationale Handlingsplan og opdatere denne når der er behov herfor.
• Foreslå internationale aktiviteter til bestyrelsen.

Naturvejlederforeningens bestyrelse har
besluttet at betale deltagergebyret på
220 Euro for 3 medlemmer efter først til
mølle princippet ved henvendelse til
Arne på arne1864@bbsyd.dk

Udvalget består af Arne Bondo-Andersen (formand), Tom Vestergård, Lars
Maagaard, Rikke Laustsen, Bo Storm,
Mette Knudsen og Lars Nygaard.

Hele programmet ligger på Naturvejlederforeningens hjemmeside.

Knæk finanskrisen
Brug dit medlemskort - det giver rabat
Se mere om rabatterne på foreningens hjemmeside: www.natur-vejleder.dk
Her er listen

over Naturve

Navn
55° Nord
Almas Hadsund
Bornholms Midd
elaldercenter
Brødrene Vest
ergaard
CCNatur
DAN FAUNA
Aps
Eventyrsport
Fiskeri- og Søfar
tsmuseet. Saltv
andsakvariet
Fjeld & Fritid
Fjord og Bælt
Friluftslageret
Friluftsland (incl.
North Face forre
tninger, i Købe
Friluftsshop
nhavn og Århu
s)

GeoCenter Møns
Klint

Kattegatcentret
- Danmarks Hajc
enter
Kystcentret
Lejre Forsøgsc
enter
Lille Vildmosec
entret
NaturBornholm
Naturbutikken
Naturhistorisk
museum, Århu
s
Nordjyllands Histo
riske Museums
afdelinger
Skolebutik.dk
ApS
Toursport
Toursport
Valdemars Slot,
Jagt- og trofæmuse
et.
Aalborg Zoo

jlederforenin

www.55nord.d
k
www.almas.dk
www.bornholm
smiddelaldercente
r.dk
www.brdr-vest
ergaard.dk
www.ccnatur.d
k
www.danfauna
.dk
www.eventyrsp
ort.dk
www.fimus.dk
www.fjeld-friti
d.dk
www.fjord-bae
lt.dk
www.friluftslag
eret.dk
www.friluftslan
d.dk
www.friluftssh
op.dk
www.moenskli
nt.dk
www.kattegatc
entret.dk
www.kystcent
ret.dk
www.lejrecent
er.dk
www.lillevildm
ose.dk/
www.naturbor
nholm.dk
www.naturbuti
kken.dk
www.naturhist
oriskmuseum.d
k/
www.nordjyllan
dshistoriskemuseu
m.dk
www.skolebut
ik.dk
www.tourspor
t.dk
www.tourspor
t.dk
www.valdemar
sslot.dk/
www.aalborg-z
oo.dk

gens gode sam
arbejdspartn
ere, brug dem
go
Adresse
Taulov
Industriparken
5
Stangevej 1, Øste
rlars
Sennelsvej 2
Hvilhusevej 1,
Tørring
Guldbergsgade
36
Guldsmedegad
e 33
Tarphagevej 2-6
Frederiksborggade
28
Magrethes Plads
1
Læssøegade 12
Frederiksborggade
52
Amaliegade 45

Færgevej 4
Kystcentervej
3
Slangealleen 2
Vildmosevej 16,
Dokkedal
Grønningen 30
Vesterbrogade
138 A
Wilhelm Meye
rs Alle 210
Algade 48
Østergade 33
Budolfi Plads 1
Slotsalléen 100,
Troense
Mølleparkvej 63

Postnr
7000
9560
3760
7700
8983
8600
8000
6710
1365
5300
5000
1360
1256

8500
7680
4320
9280
3720
1620
8000
9100
8000
9000
5700
9000

By
Fredericia
Hadsund
Gudhjem
Thisted
Gjerlev
Silkeborg
Århus C
Esbjerg V
København K
Kerteminde
Odense C
København C
København K

Grenaa
Thyborøn
Lejre
Storvorde
Aakirkeby
København V
Århus C
Aalborg
Århus C
Aalborg
Svendborg
Aalborg

Opråb til alle Naturvejledere i det danske land!

RE N

I NG

EN

Nyt fra Bestyrelsen

Naturvejlederforeningens bestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde i juni
2010 at forlænge Naturvejlederforeningens Internationale Udvalg med 2 år
frem til Naturvejlederforeningens årsmøde 2012. Udvalget er et underudvalg
under Naturvejlederforeningens bestyrelse og det referer til bestyrelsen.

Den 1. – 3. september 2010 afholdes det
2. nordisk-baltiske naturvejlederseminar i Finland.
Det er ”IRF Nordic-Baltic Forum for
Nature Interpretation”, som på dansk
initiativ blev stiftet i 2008, der står bag
dette 2. seminar. Det 1. seminar blev
afholdt i Norge i september 2009.
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Naturvejlederseminar
i Finland
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Rabat
10 % rabat på
alle varer (incl.
GPS)
10 % rabat
Gratis entré
25 % rabat på
tøj, dog ikke neds
atte varer. 20%
Kontakt og hør
rabat udstyr, dog
nærmere
undtaget både
10%, dog ikke
/kajakker/Husquar
på i forvejen neds
na -ring for tilbu
atte varer.
20 % rabat på
d.
varekøb, dog ikke
GPS og madvare
Gratis adgang
i faglige sammenhæ
r. Også via www
.eventyrsport.d
nge, skal adviseres
20% rabat, dog
k
30 % på jakke
inden
besø
get
r af mærkerne
til gensidig inspi
Gratis Entré
Lowe alpine, Mille
ration
t og mountain
20 % rabat på
Equipment. Dog
varekøb
ingen rabat på
20% rabat. 10%
udsalgs/tilbudsvare
på Hilleberg telte
r og GPS.
. 0% på GPS-udsty
15% rabat på
alt udstyr
rog kanoer og
kajakker (Konto:
Gratis entre for
302016)
alle medlemmer
Gruppepris for
medlem med en
ledsager
Gratis entré, ring
gerne på forhå
nd.
Gratis Entre.
Gratis Entre.
Et stk. gratis guide
bog til udstilling+
besøgssteder (vær
15 % på beklæ
dning, rygsække
di 30,-)
og fodtøj. 10 %
Gratis Entre.
på bøger
Gratis entré til
museets afdelinger
,
dog
10%, dog ikke
ikke Gråbrødr
på i forvejen neds
ekloster Museet
atte
20 % rabat på
varer.
varekøb, dog ikke
GPS og madvare
20 % rabat på
r. Også via www
varekøb, dog ikke
.toursport.dk
GPS og madvare
Gratis Entre. Ring
r. Også via www
og aftal i forve
.toursport.dk
jen med Naturvejl
Gratis Entre.
eder Claus L. Oles
en 23 95 81 06

Naturvejleder Foreningens rabatordning ønsker at tilbyde rigtig mange gode, gerne gratis, oplevelser til alle
Naturvejleder og deres familier. Målet er selvfølgelig at give så mange naturvejledere + deres familiemedlemmer, del i alle de spændende natur-tilbud, der findes rundt omkring i landet, uanset om det er på naturcentre, museer, akvarier, dyreparker m. fl.
Derfor vil vi gerne have netop din arbejdsplads med i rabatordningen! Er din arbejdsplads ikke med i rabatordningen, så tag fat i din arbejdsgiver og lave en favorabel naturvejleder-aftale. Giv derefter besked til Rikke
Laustsen på rla.ns.uk@taarnby.dk og få din arbejdsplads tilføjet på listen.
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Nyt fra Fællessekretariatet
Det gode spørgsmål
– skaber resultater
Af Poul Hjulmann Seidler

Vores arbejde som naturvejledere er
ofte karakteriseret ved få kolleger,
mange forskellige opgavefunktioner,
tovholdere for eller deltagere i netværk. Der er derudover et stort pres
på og et ønske om konstant udvikling af arrangementer og aktiviteter.
				
Sparring, coaching og vejledning er stærke værktøjer, som kan sætte fokus på kvalitet, give flere
ideer og styrke ens netværk. Det kan også give
overskud til at håndtere en hverdag under konstant forandring, med skiftende krav og ønsker
til vores virke som naturvejledere.
Nogle naturvejledere har gennem efteruddannelse opbygget kompetencer, som de bruger i
mindre kollegiale teams på tværs af arbejdspladser. Her bruger de den refleksive og coachende
tilgang til faglig og personlig udvikling.
For de fleste naturvejledere er det dog en helt
ny boldbane, der indebærer nye metoder og discipliner at kaste sig over og arbejde med.
I forbindelse med seminarer, kurser og efteruddannelse arbejder vi bevidst med at bruge
værktøjer indenfor coaching og vejledning. Det
er vores intention at kursisterne bedre udnytter
de mange potentialer de selv besidder og vores
håb at kursisterne inspireres til at bruge metoderne i deres arbejde på hjemmebanen. Når det
rigtig lykkes kan vi se hvordan kursisterne er i en
proces, hvor hjernen krøller rundt i nye afkroge
og henter erfaringer, muligheder og ideer frem
og hvor de kommer ud med nye tanker og veje i
at arbejde med opgaver, der ellers syntes lidt
uoverkommelige..
Vi kan også se, at det kræver en vedvarende
træning i brug af metoder og en nysgerrig spørgeteknik, for at det skal lykkes.
I dette lys udbyder vi, et intensivt kursusforløb
på 5 døgn fordelt over to perioder.
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Under kurset bevæger vi os i feltet mellem vejledning og coaching (se boxen) med hovedvægt
på coaching. Vi vil lægge vægt på øvelser og metoder, hvor vi bl.a. træner med spørgeteknikker,
der skal hjælpe kollegaen til selv at finde løsninger, der bedst virker for ham. Vi kommer også til
at bruge en række metoder, der kan bruges til at
fremme det kreative og innovative til at udvikle
arrangementer og lave nye opgaveløsninger.
Under den første del starter vi i det små og arbejder os ind i tankegangen og metodikken som
kursisterne kan træne på hjemmefronten. På del
to får den en tand ekstra, hvor vi træner endnu
mere med løbende feedback og inkluderer flere
forskellige refleksive metoder.
For også at arbejde målrettet med kropssprogets betydning for en vellykket kommunikation
har vi slået kludene sammen med Helle Winther,
der er studielektor på Institut for idræt. Hun har
i mange år forsket i og arbejdet med aspekter af
kropssprog og er en meget anerkendt underviser.
Helle vil lægge vægt på en række praktiske øvelser så både hjerne og krop arbejder sammen, og
ikke mindst for at deltagerne udvikler deres eget
kropssprog.
Du kan se mere om kurset her: http://www.naturogmenneske.dk/Aktiviteter/2010/KollegialSparringModul1.aspx

Coaching:

Coaching er at låse op for et menneskes potentiale, til at
maksimere dets egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem. En metode, der
gennem en proces lukker op for potentialer – således at man
kan udvikle sine styrkeområder. (whitmore)

Vejledning:

At orientere nogen om, hvad der er mest hensigtsmæssigt at
gøre i en given situation. (Nudansk ordbog)
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Nyt fra Fællessekretariatet
Udvikling af naturvejlederordningen
Et længere forløb har været i gang i forhold til
udvikling af naturvejledningen i Danmark. På
Naturvejlederforeningens årskonference i april
afholdt Fællessekretariatet et forløb, hvor alle tilstedeværende naturvejledere deltog i en workshop om et emne. Emnerne der blev diskuteret
var udvalgt gennem en indledende runde af
workshops, hvor naturvejledere, arbejdsgiver og
interessenter havde drøftet naturvejledningens
fremtid. Fra forsiden af www.naturvejleder.net
kan man se referater fra alle workshops.
Foto fra opsamling af workshops. Foto: Sune
Møller Petersen

Tilskud til friluftsliv
Har du en god idé, som kan give dig og andre forståelse for naturen
og oplevelser i det fri?
Så har Friluftsrådet måske pengene - og det er nemt at søge!

Du kan få et ansøgningsskema tilsendt fra Friluftsrådets sekretariat eller hente det på vores hjemmeside www.friluftsraadet.dk under menupunktet
Tips/Lotto. Her kan du også læse meget mere om
mulighederne og finde inspiration.

Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 København SV
tips@friluftsraadet.dk
Tel. 33 79 00 79

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

Tips- og Lottomidler
til Friluftslivet
administreres
af Friluftsrådet

Der er ansøgningsfrist tre gange om året:
1. marts, 1. juli og 1. november.

Naturoplevelser
for livet...
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Lokalredaktører
Tommy Jensen
Lindholm Høje Museet
tj-kultur@aalborg.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

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

Sabine Jensen og Torbjørn Tarp
Ringkøbing-Skjern Museum
tt@riskmus.dk

Jesper Vagn Christensen
SNS Fyn
jvc@sns.dk

Helen Holm
Næsbycentret
helenholm@post.tele.dk

Preben Bach
AQUA Sø- og Naturcenter
pb@fvc.dk

Tommy

Torbjørn
og Sabine

Preben

Allan
Jesper
Arne

Helen

Nyt om navne og arbejdspladser
Ny leder på Ishøj Naturcenter
Alting er sjovere i Ishøj! Det har Tonny også fundet ud af og har søgt stillingen som
leder af Ishøj Naturcenter. Det vil sige, Tonny Vangsgaard fra den. 1. maj er blevet
ansat som leder af Ishøj Naturcenter. Han har i de sidste 2 ½ år været ansat i Ishøj
som naturvejleder. Det gode arbejde skal således fortsættes og der skal stadig formidles krybdyr og andet kravl, som Tonny fylder sit hjem med.
Ishøj Naturcenter har samtidig fået en leder der med sit mangeårige formidlingsvirke og sit kendskab til Kommunens borgere kan arbejde videre på de store havneplaner, udvikle på det gode samarbejde med skolerne og institutionerne og ikke
mindst sprede humor og godt humør i kommunen. 			
(AGN)

38

NATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

Farvel fra Erik Møller og goddag til Martin Schulz

Efter mere end 10 år ved Grenaa Naturskole og senere Naturcenter Norddjurs i den
nye kommune, har Erik valgt at gå på efterløn.
Det skete med manér med indvielsen af et stort "Madpakkehus" i forbindelse med
vores kanoplads. Godt besøg af gæster og en fin afsked med Erik, der har stået for
rigtig mange store byggeopgaver gennem årene.
Som ny mand får vi Martin, der primært skal stå for vores booking, regnskab men
i høj grad også skal virke i felten.
God Sommer, Kai Hansen
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Indberetninger fra
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Nyt bålhus til Fjordcentret

På Fjordcentret har vi netop færdiggjort vores største udvidelse og investering siden
etableringen tilbage i 1996. Vi har bygget et 280 m2 stort Bålhus som vil danne ramme for en række nye aktiviteter på Fjordcentret. Kernen og hele omdrejningspunktet for Fjordcentret er stadig den direkte formidling gennem nærværende og involverende aktiviteter.
Bålhuset er opdelt i 3 sektioner; en toilet og badafdeling, en soverumsfløj med 6
værelser med plads til i alt 24 personer, og selve Bålhuset der er udstyret med trådløst netværk, interaktiv tavle og kan rumme op mod 80 personer til foredrag, spisning og aktiviteter.
Det mest spændende er, at vi kan have ild inde i huset. Vi får på den måde endnu
bedre rammer til vores aktiviteter og arrangementer som inkluderer en eller anden
form for spisning. Vi er desuden i gang med at få produceret et hængekøjesystem i
aluminium til brug for skoleklasser og andre modige grupper. Hængekøjerne kan
opsættes i Bålhuset eller på aktivitetspladsen uden for Bålhuset.
Der er desuden tilknyttet et topmoderne produktionskøkken. Hele Bålhuset er
opvarmet med jord og solvarme. I er meget velkomne til at komme forbi og kigge
og høre nærmere om de muligheder vi nu har fået.
Med venlig hilsen Carsten Enemark						
(PB)

NATUR vejleder • 19. årg. • nr. 2 • 2010

39

Landet
rundt
Indberetninger fra
lokalredaktører

Lidt af hvert
Guidebog om Øhavsstien - 220 km vandrerute
rundt om det sydfynske Øhav

Naturvejleder Jesper Vagn Christensen har været tekstforfatter på en guidebog for
de vandrere, der har lyst til at henslæbe noget tid på kanten mellem land og vand i
det sydfynske. Intentionen med bogen er at inspirere folk til at komme ud og opleve
området på gåben, og der er nedslag i såvel naturhistorie som kulturhistorie. Bogen
indeholder et generelt afsnit om hele området rundt om Det Sydfynske Øhav og beskrivelser af de enkelte etaper, der typiske er på 12 - 15 kilometer. Bogen er desuden
spækket med praktiske oplysninger om, hvordan man kan komme rundt i området,
hvor man kan overnatte og tilsvarende. Bogen udgives af Naturturisme I/S og den
udkommer i løbet af foråret 2010.
						(JVC)

Olsenbanden på Vigelsø

Naturvejleder Jan Langebæk, der huserer på Odense Fjords Naturskole på Vigelsø
har været på forårsjagt efter smådyr med en 3. klasse. Jan benytter noget så avanceret som Olsenbanden-metoden: "Jeg har en plan: Vi skal bruge en paraply, en stok et
lagen og en halv meter snor". Metoden fanger naturligvis de film og TV-vante børn.
Jan fortæller: "Stokken binder vi fast til håndtaget af paraplyen med snoren. Så slår
vi lidt til buskens grene med stokken, så smådyrene falder ned i den åbne paraply."
"Jamen lagenet, hvad skal vi bruge det til?" "De fleste paraplyer er sorte, og det er
meget svært at se de små dyr. Derfor vender vi paraplyen over lagenet og alle dyrene
falder ud og er lette at finde på det hvide lagen". Hard core biologer har da helt ret i,
at der da bare er tale om den gode gamle bankeskærm, men Olsenbanden-metoden
er mere appetitvækkende for de opvoksende generationer.
						(JVC)
Jan med stok og parafly

Ny vandretursfolder: Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge

Den gamle folder i serien: Vandreture i Statsskovene "Svanninge Bakker" bliver i
foråret 2010 erstattet af en helt ny folder: Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge.
Folderen dækker et område på cirka 10 kvadratkilometer skove, enge, overdrev,
moser og anden lækker natur. I området er der mere end 30 kilometer mærkede stier. Efter fynske forhold er det meget stort. Vandretursfolderen er blevet til i samarbejde mellem Bikubenfonden og Skov- og Naturstyrelsen, Fyn.
						(JVC)

God bog om træer og buske - ultrakort, men meget forsinket anmeldelse.

Jeg har haft fornøjelsen af at studere bogen: "Danmarks træer og buske" af Peter Friis Møller og Henrik Staun.
Bogen er en af Politikens håndbøger og den er udgivet i samarbejde med Danmarks Naturfrednings forening i 2001. Det siger naturligvis ikke så lidt om min
hurtighed, at jeg først har læst bogen med næsten 10 års forsinkelse, men da jeg blev
ret begejstret, så vælger jeg alligevel at komme med en anbefaling.
Helt kort fortalt, så er bogen i høj grad relevant for mennesker, der arbejder med
naturvejledning. Den rummer alle de biologiske fakta, der skal til for, at man kan få
en fornemmelse af, hvad vedplanter er for nogle organismer og hvilke livsbetingelser de har. Der er et afsnit om anvendelse af træ og der er en mængde beskrivelser af
de træer og buske som vi kan risikere at møde i Danmark. De enkelte beskrivelser
er kortfattede, men spækkede med oplysninger som er det rene yummi yummi for
en glad formidler.
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Så helt kortfattet: Ønsker du at få din viden om træer og buske opgraderet, så læs
bogen. Peter Friis Møller og Henrik Staun er et par herrer med meget stor viden også om træer - og de er dygtige til at give deres viden videre!
						(JVC)
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Havkogebogen – mad fra Fjord og Bælt

Har du nogensinde overvejet at bruge de forskellige dyr og planter, du finder ved
stranden, i din madlavning? Privat eller i din naturvejledning? Og har du lyst til at
eksperimentere med opskrifter som strandsnegl i egen lage, sprødstegt ulk med
ærtedip eller hjertemuslingesuppe med whisky?
Så har du chancen for at få inspiration i den nye kogebog ’Havkogebogen – mad
fra Fjord og Bælt’, som er lavet i samarbejde mellem naturvejleder Tue Skovgård
Larsen fra Fjord&Bælt og kokken Jonas Bernhardt fra Fredericia Kommune.
Kogebogen bruger ingredienser fra de danske kyster og opskrifterne er primært
lavet, så de kan laves ude i naturen. Der er også nogle enkelte, der kræver et køkken.
Kogebogen kombinerer opskrifterne med naturvejledning, da hver dyre- eller planteart, får nogle gode historier med på vejen.
Kogebogen er støttet af tips- og lottomidler fra Friluftsrådet og ligger til fri download på Fjord&Bælts hjemmeside: www.fjord-baelt.dk.
						(JVC)
		

Projekt om naturvejledning for blinde

Naturvejleder Tue Skovgård Larsen fra Fjord&Bælt i Kerteminde er påbegyndt et
tre-årigt naturvejlederprojekt om naturformidling for blinde og svagtseende.
Projektet er støttet af Friluftsrådet. Tanken er at lave ture i naturen, formidlingstilbud i skoletjenesten og udstillingselementer, der alle kan benyttes af blinde og deres
familier. Der er indgået aftaler om samarbejde med Blindeinstituttet og andre inden- og udenlandske samarbejdspartnere.
Har du også lyst til at arbejde med blinde og svagtseende og indgå i et samarbejde
omkring det, er du velkommen til at kontakte Tue Skovgård Larsen på Fjord&Bælt.
							(JVC)

http://www.natur-vejleder.dk

http://naturvejledernet.skovognatur.dk/
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GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for
ansatte inden for skov, natur og miljøområdet.
Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig.
Hverken mere eller mindre.

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

Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold.

Bliv forsikret blandt
ligesindede

GF - Skov og Natur ∙ Torvet 11 ∙ 4990 Sakskøbing

Ved køb af 10 enheder gives yderligere 10% rabat

China porro+ 8x40

Lysstærk porroprisme-kikkert,
særdeles velegnet til begyndere
og brillebærere pga. det store
synsfelt. Et godt bud på klassesæt.
Vandtæt og gummiarmeret.
Normalpris 1.165,Naturvejlederpris 1.049,-

China 8x32

Handy lille kikkert velegnet til
børn samt insektstudier pga. den
lave vægt, store synsfelt og nærfokusering helt ned til 1,5 meters
afstand. Normalpris 1.385,Naturvejlederpris 1.247,-

China 70 mm.

teleskop med 23-70x zoom-okular og beskyttelsestaske.
Vandtæt og nitrogengasfyldt. Fortrinligt som klassesæt.
Man får ualmindelig meget kvalitet for pengene.
Normalpris 2.465,- Naturvejlederpris 2.219,-

naturbutikken@dof.dk
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Tlf. 33 28 38 38

China tagprisme 42 mm.

Robust og mekanisk velfungerende
tagprisme-kikkert til naturvejlederen
der vil kræse lidt ekstra for brugerne,
uden at det koster hele budgettet.
Gummiarmeret og vandtæt.
8x42 eller 10x42. Normalpris 1.765,Naturvejlederpris 1.589,-

China ED 82 mm.

Topklasse-teleskop med Flouridglas inkl.2 okularer med 30x og
25-75x forstørrelse samt beskyttelsestaske. Meget tæt på Leica,
Zeiss og Swarovski i kvalitet, men kun til en trediedel af prisen.
Normalpris 6.885,- Naturvejlederpris 6.199,-

Dansk Ornitologisk Forening
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HAR DU FÅET VORES NYE

hovedkatalog?

Kataloget indeholder mange spændende nyheder
til undervisning i biologi, bioteknologi og natur/teknik.
Har du ikke modtaget kataloget, eller har du brug
for et mere, er du meget velkommen til at rekvirere et.
Varerne kan også ses og bestilles på vores
hjemmeside med webshop.
Ring til os eller klik ind på siden og bestil
et brugerlogin, hvis du ikke allerede har et.

Gundlach A/S
Silkeborgvej 765 · 8220 Brabrand

Tlf. 8694 1388
Fax 8694 2486

gundlach@gundlach.eu
www.gundlach.eu

®

30 1383 ZENITH

8 x 25

En lille, kompakt bygget vidvinkelkikkert, der er let at have
med i lommen.
Synsfelt: 143 m / 1000 m.
BaK-4 prismer.
Mål: 12 x 10 cm. Vægt: 360 g.
Med taske
kr. 575,00
Pr. stk. ved 10 stk. kr. 550,00
30 1386 ZENITH 7 x 50

En glimrende elevkikkert, solidt
bygget med gummiarmering for
bedre greb, robusthed og lang
levetid. Vidvinkeloptikken med
7 x forstørrelse giver et roligt
og stabilt billede.
Synsfelt: 116 m / 1000 m.
Mål: 19 x 19 cm. Vægt: 830 g.
Med taske
kr. 495,00
Pr. stk. ved 10 stk. kr. 475,00
30 1385 ZENITH 8 x 40

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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Som foranstående.
Vidvinkeloptik og god lysstyrke
- og mindre vægt !
Synsfelt: 140 m / 1000 m.
Mål: 14 x 18 cm. Vægt: 670 g.
Med taske
kr. 465,00
Pr. stk. ved 10 stk. kr. 445,00
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Foto: Finn Lillethorup

Skovlysningens charlatan - Skovrandøjet
Han opdager dig med det samme, du træder ind i
nærheden af den solstråle, han har udsøgt sig som sit
revir i skovbunden.
Skovrandøjet jager alle andre væk - ikke kun artsfæller,
men også fugle, insekter og skovgæster bliver fulgt til
dørs - og alt, hvad der minder om en parringsklar hun
bliver nøje undersøgt - man skulle jo nødigt gå glip af
en romance.

