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År 2010 er internationalt biodiversi-
tets-år – et år, hvor der for alvor skulle 
være fokus på biodiversitet. Der er ble-
vet talt ned til år 2010 lige siden en lang 
række lande og regeringer i 2002 i FN-
regi forpligtede sig til at bremse tabet af 
biodiversitet verden over inden 2010. 
Men…

Biodiversiteten har ikke fået det ret 
meget bedre gennem de sidste år og 
målsætningen for 2010 er langt fra nået 
– og politisk har man skyndt sig at afly-
se målsætningen for 2010, og i stedet 
har man med store armsving erklæret, 
at man nu for alvor vil sætte sig sam-
men og lave en arbejdsplan for bevarel-
sen af biodiversiteten inden udgangen af 
2010 – det var, hvad der blev ud af det 
biodiversitets-år!

I naturvejledningen har biodiversite-
ten vist altid været et fokusområde, men 
et af de lidt mere skjulte punkter på den 
dagsorden, som ligger for de mange na-
turvejlederarrangementer, som afvikles. 
Det er nok de færreste, der har emnet 
biodiversitet som titel eller emne for de-
res aktiviteter – men de fleste naturvej-
ledere, vil på trods af det med god sam-
vittighed kunne sige, at emnet 

Biodiversitet  
i naturvejledningen

biodiversitet indgår som et element i 
formidlingen – og at emnet endda ofte 
fylder en hel del, selv om det kun sjæl-
dent er med i overskrifterne.

Vi har haft biodiversitet med i natur-
vejledningens målsætningsparagraffer 
siden 2004, hvor det blev indføjet som 
et af formålene, at naturvejledningen 
skal ”styrke befolkningens forståelse for 
natur, herunder biologisk mangfoldig-
hed,…”

Her i dette temanummer af NATUR-
vejleder har vi valgt at kredse lidt rundt 
om begrebet biodiversitet, så vi med 
god samvittighed kan sige, at vi har 
holdt biodiversitets-året i hævd. 

Med temanummeret vil vi gerne op-
friske vores allesammens hukommelse 
omkring begrebet biodiversitet, og om-
kring status for indsatsen for bevarelsen 
af biodiversiteten. Men først og frem-
mest vil vi selvfølgelig gerne give ideer 
til, hvordan biodiversitet kan få en end-
nu mere fremtrædende rolle i de natur-
vejlederarrangementer vi arbejder med 
til dagligt – og vi synes selv i redaktio-
nen, at vi har fundet nogle gode 
eksemp ler og ideer frem – vi håber, at 
de kan inspirere jer derude…

God læselyst
Ulla Didriksen og Finn Lillethorup
temaredaktører
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Af Finn Lillethorup
Naturvejleder og projektleder for 
udstillingsmedier, Økolariet, Vejle
finli@vejle.dk

Biodiversitet-året  
- der blev væk

Historien bag det hele
For at sætte begreberne lidt på plads, 
har vi sakset lidt på By- og Landskabs-
styrelsens hjemmeside, hvor der er en 
god gennemgang af historikken bag bio-
diversitetskonventionen og arbejdet 
med biodiversitet både internationalt og 
nationalt. Og her bringer vi så i korte 
træk historien om, hvordan biodiversi-
teten er blevet håndteret politisk siden 
den kom på dagsordenen i 1992:

Biodiversitetskonventionen
FN’s biodiversitetskonvention blev ved-
taget på verdenstopmødet i Rio i 1992. 
Konventionen har til formål at fremme 
beskyttelse af biodiversitet, bæredygtig 
udnyttelse af naturens ressourcer og ri-
melig fordeling af udbyttet ved at udnyt-
te genetiske ressourcer.

Biodiversitetskonventionen kombine-
rer naturbeskyttelse med hensynet til 
udvikling og rækker langt videre end 
ældre naturbeskyttelseskonventioner, 
der har fokus på særligt truede arter el-
ler levesteder.

Globalt 2010-mål
På konventionens 6. partsmøde i april 
2002 vedtog man et globalt mål om en 
betydelig reduktion i tabet af biodiversi-
tet inden 2010. Målet blev bekræftet på 
FN’s Verdenstopmøde om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg senere samme 
år. Her blev der også truffet beslutning 

Lige siden medlemslandene 
bag Biodiversitetskonventio-
nen i 2002 satte sig det mål, at 
man frem mod 2010 skulle  
arbejde målrettet for at redu-
cere tabet af biodiversitet, har 
der været stor fokus på året 
2010 i forbindelse med emnet 
biodiversitet.

EU-politikerne enedes i 2001 om, at de-
res bidrag til biodiversitets-problematik-
ken skulle være helt at standse tabet af 
biodiversitet inden udgangen af 2010. 
Dette såkaldte 2010-mål blev vedtaget 
på et topmøde i Göteborg af EU’s stats- 
og regeringsledere.

Året 2010 blev da også udpeget som 
internationalt Biodiversitetsår af FN – 
og alt var såre godt…

Biodiversiteten blev aflyst!
Her ved indgangen i det store Biodiver-
sitetsår skete der så desværre det bekla-
gelige for hele biodiversitets-sagen, at 
EU-politikerne i marts måned pludselig 
kom med et nyt mål for arbejdet med 
biodiversitet; man vil stadig stoppe tabet 
af biodiversitet, men nu er målet, at det 
skal ske inden udgangen af 2020 – og at 
der snarest skal laves en egentlig plan 
for, hvordan målet skal nås. 

AFLYST
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om at beskytte de mest værdifulde na-
turområder og om at fremme nationale 
og regionale biodiversitetsnetværk.

Biodiversitetskonventionen har påta-
get sig at vurdere i hvilken udstrækning 
det globale 2010-mål bliver indfriet.

Dansk biodiversitetsportal
Danmark har tilsluttet sig den globale 
Biodiversitetskonvention og har derfor 
ligesom andre lande forpligtet sig til at 
oprette en Clearing House Mechanism 
(http://www.dk-chm.dk/) med adgang 
til information om hvad der sker med 
vores økosystemer og arter og om den 
relevante lovgivning og overvågning, så 
brugerne får lettere adgang til viden og 
ekspertise.

EU’s 2010-mål
På EU-topmødet i Göteborg i 2001 ved-
tog EU’s stats- og regeringsledere målet 
om at standse tabet af biodiversitet i 
2010. 

I 2004 blev mere end 200 repræsen-
tanter fra EU’s medlemslande og en 
række NGO’er enige om ”Malahide-
budskabet” med 18 konkrete mål for 
samarbejdet om at standse tabet af bio-
diversitet i 2010. Hovedbudskabet var 
klart: Vi kan ikke nå målet, hvis ikke der 
bliver en konkret målrettet indsats både 
inden for naturbevaring og i de vigtige 
sektorer som landbrug, fiskeri og skov-
brug, men også inden for vand, turisme, 
transport, trafik, energi og miljøforure-
ning.

Handlingsplan med specifikke  
mål og indsatser
I maj 2006 fremlagde EU-Kommissio-
nen en handlingsplan med specifikke 
mål og indsatser frem til 2010 og deref-
ter. Her udpeges ti prioriterede målsæt-
ninger:
•	 At beskytte EU’s vigtigste levesteder 

og arter.
•	 At bevare og retablere biodiversitet 

og økosystemfunktioner i EU gene-
relt.

•	 At bevare og retablere biodiversitet 
og økosystemfunktioner i EU’s hav-
miljø generelt.

•	 At styrke regional og territorial ud-
viklings forligelighed med biodiver-
sitet i EU.

•	 At mindske invasive fremmede ar-

ters og genotypers virkning på bio-
diversiteten i EU væsentligt.

•	 At gøre den internationale styring af 
biodiversitet og økosystemfunktio-
ner væsentlig mere effektiv.

•	 At yde væsentlig mere støtte til bio-
diversitet og økosystemfunktioner 
inden for rammerne af EU’s ekster-
ne bistand.

•	 At mindske den internationale han-
dels virkning på den globale biodi-
versitet og økosystemfunktioner 
væsentligt.

•	 At støtte biodiversitetens tilpasning 
til klimaforandringer.

•	 At styrke videnbasen for bevarelse 
og bæredygtig brug af biodiversitet 
væsentligt, både i EU og globalt.

Vigtige støtteforanstaltninger
Handlingsplanen udpeger også de fire 
vigtigste understøttende tiltag i forhold 
til bevarelse af biodiversiteten i EU:
•	 Sikring af tilstrækkelige finansielle 

midler
•	 Styrkelse af EU’s beslutningsproces
•	 Etablering af partnerskaber og
•	 Undervisning, folkeoplysning og 

deltagelse

Miljøministre bakker op
EU’s miljøministre udtrykte deres støtte 
til handlingsplanen på et rådsmøde i 
december 2006 og vedtog et sæt kon-
klusioner for det videre arbejde. Her op-
fordres til forstærket integration af bio-
diversitetshensyn i særligt landbrugs-, 
skov- og fiskeripolitikken med henblik 
på at fremme biodiversiteten i beskytte-
de områder og i det bredere landskabs- 
og havmiljø. Rådet frem-
hæver også betydningen 
af fysisk planlægning i 
medlemslandene. Endelig 
bakker Rådet op om, at 
der skal udarbejdes en 
EU-strategi for ikke hjem-
mehørende arter.

Årlig vurdering af fremskridt
Kommissionen vil hvert år 
offentliggøre en vurdering af, 
hvordan det går med at opfyl-
de målsætningerne. Det sker 
bl.a. på grundlag af en række 
biodiversitetsindikatorer.

I den første afrapportering fra 

Begrebet 
biodiversitet

Biodiversitet dukkede op 
som begreb i slutningen 
af 1980’erne og fik sit 
interna tionale politiske 
gennembrud på Rio- 
topmødet om bæredygtig 
udvikling i 1992. FN’s  
biodiversitetskonvention  
definerer den biologiske 
mangfoldighed således:

Ved biologisk mangfoldig-
hed (biodiversitet) forstås 
mangfoldigheden af  
levende organismer i alle 
miljøer, både på land og i 
vand, samt de økologiske 
samspil, som organismer-
ne indgår i. 

Biologisk mangfoldighed 
omfatter såvel variationen 
inden for og mellem arter-
ne som mangfoldigheden 
af økosystemer. 
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januar 2008, konkluderer Kommissio-
nen, at der sker visse fremskridt i for-
hold til målsætningerne, særligt takket 
være den fortsatte etablering af Natura 
2000-områder. 

Til gengæld sker der ikke nok i for-
hold til integration af biodiversitetshen-
syn i andre sektorpolitikker og i forhold 
til at styrke den regionale og territoriale 
udviklings forenelighed med biodiversi-
tet.

EU’s 2020-mål for biodiversitet
EU’s miljøministre vedtog den 15. marts 
2010 et nyt mål og en langsigtet vision 

for biodiversiteten efter 2010. Den 26. 
marts 2010 tilsluttede EU’s stats- og re-
geringsledere sig 2020-biodiversitesmå-
let og visionen i anerkendelse af det 
presserende behov for at vende de nu-
værende tendenser med tab af biodiver-
sitet og forringelse af økosystemer.

EU’s nye 2020 mål for biodiversitet
”Standse tabet af biodiversitet og ned-
brydelse af økosystemtjenester i EU in-
den udgangen af 2020, og for så vidt det 
kan gennemføres genetablere disse, og 
samtidig intensivere EU´s bestræbelser 
på at standse tabet af biodiversitet på 
globalt plan”

Pressemeddelelse fra 15. marts 2010
Nyt ambitiøst EU-mål for biodiversitet

EU’s miljøministre har i dag vedtaget et nyt mål for biodiversitet. I 2020 skal 
tabet af biodiversitet i hvert medlemsland være stoppet, og den natur, der er i 
tilbagegang, skal så vidt muligt genoprettes. Derudover vil det nye mål un-
derstrege, at EU må tage et medansvar for den globale biodiversitet. Endelig 
er det på dansk opfordring aftalt, at der fremover skal være delmål, så det bli-
ver muligt at følge udviklingen undervejs. 

”- Det nye mål skal sikre vores store mangfoldighed af dyr, planter og øko-
systemer.  En fremtid, hvor vi ikke ødelægger den natur, som vi alle er af-
hængige af, og som er fundament for f.eks. fødevareproduktion og sikring af 
rent drikkevand”, siger miljøminister Karen Ellemann (V). 

Biodiversitet og økosystemer er fundamentet for økonomisk velstand, social 
velfærd og livskvalitet. Sammen med klimaændringerne er tab af biodiversi-
tet den alvorligste miljøtrussel på globalt plan. De globale økonomiske om-
kostninger ved det årlige tab af biodiversitet svarer til 50 mia. euro, oplyser 
Kommissionen.
 
Vi skal smøge ærmerne op
”- Det koster mange penge, hvis vi ikke får smøget ærmerne op. Men det  
koster også mange penge at tage de forkerte beslutninger. Vi skal derfor nu 
have fastlagt en række konkrete delmål, tidsfrister og indsatser, så vi kan 
sætte ind der, hvor det er nødvendigt, og så vi bedre kan måle fremgangen i 
biodiversiteten. På den måde undgår vi at gentage samme fejl som sidst, hvor 
man også vedtog et meget ambitiøst 2010 mål uden at gøre sig klart, hvordan 
man ville opnå målet”, siger Karen Ellemann.

60 procent af jordens økosystemer er blevet forringet i løbet af de sidste 50 år, 
og tabet af biodiversiteten sker 100 til 1000 gange hurtigere end normalt. 
EU-Kommissionen forventes i slutningen af 2010 at fremlægge et forslag til 
en ny biodiversitetsstrategi, som skal lægge rammerne for indsatsen frem til 
2020. 
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EU’s 2050 vision
”At biodiversiteten og de økosystemtje-
nester den yder – den naturlige kapital – 
beskyttes, værdsættes og genetableres på 
hensigtsmæssig vis frem til 2050 for 
biodiversitetens iboende værdi og for 
deres væsentlige bidrag til menneskers 
trivsel og økonomisk velstand og for at 
undgå de katastrofale ændringer, der 
forårsages af tab af biodiversitet.”

EU-kommissionen forventes i slutnin-
gen af 2010 at fremlægge et forslag til en 
ny biodiversitetsstrategi, som skal lægge 
rammerne for indsatsen frem til 2020.

Der finder i øjeblikket internationale 
drøftelser sted i regi af FN for at fastsæt-
te et globalt mål for 2020. Målet stod for 
at skulle endeligt vedtages på Biodiver-
sitetskonventionens partsmøde i Japan, 
oktober 2010.

Nyt håb fra fra Japan
De første forlydender fra COP10-top-
mødet i oktober 2010 i Nagoya, Japan, 
fortæller, at man nu for første gang er 
enedes om en klar plan for at stoppe ta-
bet af biodiversitet.

Aftalen fra COP10 har tre overordne-
de indsatsområder:

1. en strategisk plan med et klart 
mål for de næste 10 år med 20 
delmål,

2. en juridisk bindende protokol for 
lige adgang og udbyttedeling ved 
brugen af genetiske ressourcer

3. et finansieringsprogram med nye 
penge til finansiering af udvik-
lingslandenes indsats for biologisk 
mangfoldighed.

I den strategiske plan er det overordne-
de mål at stoppe tabet af biologisk 
mangfoldighed i 2020. 

Som vigtige delmål kan fremhæves, at 
landene inden 2020 skal indarbejde 
værdien af biologisk mangfoldighed i de 
nationale regnskaber, at alle lande inden 
2015 skal udarbejde nationale strategier 
og handlingsplaner. Og i 2020 skal tabet 
af alle naturlige habitater inklusive skov 
mindst halveres og hvor muligt ophøre, 
og forarmning og fragmentering skal 
reduceres væsentligt.

Det bliver spændende at se, hvor langt 
vi så når inden 2020 - tør man tror på 
det denne gang?

Biodiversiteten i den danske lovgivning

Lovgivning og kommuneplaner
De overordnede lovgivningsmæssige rammer for 2010-målet findes i den eksisterende 
lovgivning; særligt naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, 
vandløbsloven, husdyrloven, skovloven og planloven.

Kommuner skal beskytte biodiversitet
I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne hovedansvaret for natur-
beskyttelse og naturpleje i Danmark og de fik kompetence til at fastsætte retningslin-
jer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og afgrænsning af arealer til natur-
beskyttelse.
Ifølge ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009”, skal kom-
muneplanerne varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser bidrage til at opfylde føl-
gende statslige mål:
•	 At den sammenfattende kommuneplan bliver et væsentligt grundlag i de kommen-

de års naturforvaltning.
•	 At kommunerne sikrer balancen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og 

landskabet.
•	 At naturen og den biologiske mangfoldighed beskyttes ved at bevare og sikre øko-

systemer for at forbedre og genskabe levesteder for hjemmehørende planter og 
dyr.

•	 At beskyttelsen af den eksisterende natur fremmes, samt at der skabes mere plads 
og større sammenhæng i og mellem naturområder af international, regional og 
lokal betydning.

•	 At de økologiske forbindelser mellem naturområderne bliver udbygget og suppleret 
ud fra økologiske kvalitetsmål for forbindelserne.

•	 At fremme integrationen af naturbeskyttelsen i andre aktiviteter ved at opstille kla-
re og entydige naturmål, som kan danne grundlag for en debat mellem borgere 
og myndigheder, og som kan gøre det muligt for begge parter at indbygge na-
turmålene i deres aktiviteter og bidrage til en flersidig arealanvendelse.

•	 At kvalitet og integritet i fredede områder og arealer som beskyttede naturtyper 
sikres og bevares.

•	 At arealer med potentielle naturkvaliteter identificeres med henblik på at kunne 
prioritere en eventuel gradvis retablering til naturområder og en forbedret sam-
menhæng mellem naturområder samt etablering af større sammenhængende 
naturområder.

•	 At der ved placering og udformning af trafikanlæg i det åbne land tages hensyn til 
naturen, herunder økologiske forbindelseslinjer.

•	 At ”stilleområder” varetages i sammenhæng med naturbeskyttelse.

Naturbeskyttelseskrav i Planloven
Ifølge Planloven skal kommuneplanerne indeholde retningslinier for varetagelsen af 
naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. Derudover skal de indeholde retningslinier for varetagel-
sen og etablering af økologiske forbindelser.
Kommuneplanerne skal også fastlægge retningslinier, som sikrer, at det samlede na-
turnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv., 
der kan forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vil-
de planter og dyr.  
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Naturpolitisk ramme

I regeringsgrundlaget ”Danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd” fast-
slår regeringen:
”Vi skal efterlade et Danmark og en verden til de kommende generationer, hvor mil-
jøet og naturen er i en bedre tilstand end i dag. Naturen skal have mere plads i det 
danske landskab og beskyttes bedre. Børn, unge og voksne i hele Danmark skal have 
adgang til gode naturoplevelser. Vores vand og luft skal være stadig renere, og vi 
skal have mere økologisk drift.”

Rammen for det danske arbejde med 2010-målet er regeringens ”Grøn Vækst” fra 
2009. Her redegøres for en lang række initiativer, som skal være med til at standse 
tabet af biodiversitet. Regeringen vil blandt andet sikre:
•	 Et vandmiljø af god kvalitet gennem en markant reduktion af udledningen af 

næringsstoffer til vandmiljøet. Vandløb, søer og fjorde skal være sunde leveste-
der for dyr og planter, og vi skal fortsat have rent drikkevand.

•	 En markant reduktion af pesticiders skadevirkninger i forhold til mennesker, 
dyr og natur.

•	 Reduktion af ammoniakbelastningen fra landbrugets husdyrproduktion til gavn 
for naturen og biodiversiteten i særligt de sårbare naturområder.

•	 Øget naturbeskyttelse og biodiversitet.
•	 Mere og bedre tilgængelig natur. Der skal etableres større og mere sammen-

hængende naturarealer og det skal sikres, at stadig flere danskere får mulighed 
for at nyde og bruge den smukke danske natur.

•	 En forbedret overvågning af den danske naturtilstand, som bidrager til at skabe 
et solidt grundlag for en effektiv fremtidig naturindsats.

•	 Et bedre klima gennem betydelige reduktioner i udledningen af drivhusgasser 
fra landbruget.

Regeringen har som mål at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. 
Derfor skal beskyttelsen af de forskellige naturtyper, planter og dyr i den danske na-
tur styrkes. Regeringen vil gøre følgende:
•	 En målrettet indsats i Natura 2000-områderne. Områderne udgør ca. 8 % af det 

danske areal og ca. 12 % af havarealet.
•	 Etablering af op til 75.000 ha ny natur.
•	 Naturpleje af ca. 40.000 ha enge, heder, moser, overdrev m.v. udenfor Natura 

2000-områderne.
•	 En indsats for et vandmiljø af god kvalitet, en markant reduktion af pesticiders 

skadevirkninger, reduceret ammoniakbelastning og fremme af markedsbaseret 
økologi.

For at sikre mere og bedre tilgængelig natur vil regeringen yderligere gøre følgende:
•	 Etablering af fem nationalparker.
•	 Lokale grønne partnerskaber.
•	 Styrket formidling og lettere adgang til naturen.

Europa Kommissionen

April 2009

Regeringen

Grøn Vækst
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Publikationer om biodiversitet 
– lige til at downloade:

Global Biodiversity Outlook 3
http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-fi-
nal-en.pdf

EEA miljøsignaler 2010 - Biodiversitet, klimaforan-
dringer og dig
http://www.eea.europa.eu/da/publications/eea-
miljosignaler-2010-biodiversitet-klimaforandringer-
og-dig-da

The European Union’s Biodiversity Action Plan
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/
docs/brochures/bio_brochure_en.pdf

Danmarks natur 2010 – om tabet af biologisk mang-
foldighed
http://static.webproof.com/pageflip/336/13931/in-
dex.html#/1

Monitoring the Impact of EU Biodiversity Policy
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/
docs/biodiversityindicators_factsheet.pdf

Natura 2000 – Europas natur er også din
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/
docs/europe_nature_for_you/da.pdf

Nordens natur – frem mod 2010
http://www.norden.org/da/publikationer/publikati-
oner/2010-506/at_download/publicationfile

Countdown 2010
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/BFA98785-F0B4-
455A-A68C-C9B882710D99/0/countdown.pdf

Biodiversity – 10 messages for 2010
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messa-
ges-for-2010?&utm_campaign=newsletter.2010-
03-09.3033173503&utm_medium=email&utm_
source=EEASubscriptions

Biodiversity and Agriculture
http://www.cbd.int/doc/bioday/2008/ibd-
2008-booklet-en.pdf

Økologisk landbrug og naturen
http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Publikationer/3_
miljobib/rapporter/MB01.pdf

Biologisk mangfoldighed i Danmark – Status og 
strategi (2003)
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidlige-
re/2003/Biologisk.htm

Vigtige hjemmesider 
om biodiversitet:

Danmarks Biodiversitets Clearing House Mechanism
Den Danske Biodiversitets portal
http://www.dk-chm.dk/

DanBIF
DanBIF er det danske knudepunkt for GBIF - Global 
Biodiversity Information Facility
http://www.danbif.dk/

AlleArter
Oversigt over Danmarks dyr, planter, svampe m.v.
http://www.allearter.dk/

Biodiversity Information System for Europe
Den Europæiske biodiversitets-portal
http://biodiversity.europa.eu/

Nature & Biodiversity
EU’s officielle hjemmeside om natur og biodiversitet
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_
en.htm

Convention on Biological Diversity
FN’s hjemmeside om biodiversitetskonventionen
http://www.cbd.int/

Biodiversitet - Vi er en del af et hele
En flot kampagne-hjemmeside om biodiversitet
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/cam-
paign/index_da.htm

Countdown 2010
Et netværk under IUCN der arbejder for at sikre bio-
diversitet
http://www.countdown2010.net/

DN’s hjemmeside om Biodiversitet
Her kan man følge DNs arbejde og holdninger i for-
hold til biodiversitet
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=20630

IDB
Den Internationale Biodiversitetsdag – 22 maj hvert 
år
http://www.cbd.int/idb/

The Green Wave
En international kampagne for biodiversitet
http://greenwave.cbd.int/en/about-greenwave
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Danmarks natur 2010- om tabet af biologisk mangfoldighed

Det Grønne Kontaktudvalg

FN har udnævnt den 22. maj 2010 til at markere Biodiversitetskonventionens målsætning om at bremse tabet af Jordens 

rigdom af arter, økosystemer og genetiske variation senest i 2010. Denne målsætning har EU taget til sig, men det har ikke 

hjulpet synderligt, for landene – herunder Danmark – har gjort meget lidt for at leve op til egne målsætninger.  

For at minde myndighederne om dette svigt har de grønne organisationer i Danmark på frivillig basis skrevet denne rapport 

om tilstanden for Danmarks natur 2010. Rapporten kan læses af alle naturinteresserede danskere, men den er i særlig grad 

henvendt til det politisk-administrative system med ansvar for naturforvaltningen i Danmark. Den er skrevet i let tilgængelig 

prosa og med masser af illustrationer, og den har fyldige kildeangivelser til dokumentation af de fremførte oplysninger.  

Vi har bestræbt os på at gøre rapporten velafbalanceret og fair. Den omtaler såvel fremgange og tilbagegange for naturtyper 

og arter som forvaltningsmæssige initiativer og mangel på samme. Vi fokuserer på, hvad der rent faktisk er gjort og ikke så 

meget på, hvad der er mere eller mindre troværdige planer om at gøre.  Rapporten består af 14 kapitler om forskellige aspekter af biodiversitetsproblematikken. Den strækker sig fra Danmark som 

levested for organismerne til overordnede vurderinger af, hvad der er årsagen til naturens ofte miserable tilstand. Hvert ka-

pitel er en oversigtsartikel baseret på den eksisterende viden, men meget af biodiversiteten mangler vi stadig helt basal viden 

om. De data, vi har, viser, at det især ser sort ud for landbrugslandets naturindhold, og at der tillige er store problemer for 

skovens og havets mangfoldighed af arter og økosystemer. Rapporten er udgivet på initiativ af Det Grønne Kontaktudvalg, der er et kontaktforum for Danmarks naturbevarende 

organisationer.
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et Grønne Kontaktudvalg

Nordens natur – frem mod 2010Eksempler på nordiske bidrag for at nå det internationale 2010-mål for biodiversitet

Ved Stranden 18
DK-1061 København Kwww.norden.org

Eksempler på nordiske bidrag for at nå det internationale 2010-mål for 

biodiversitet

Det internationale mål om at bremse eller helt at stoppe tilbagegangen af 

den biologiske mangfoldighed ved udgangen af 2010 er blevet inkluderet i 

Nordisk Ministerråds Environmental Action Plan for 2009-2012. Vi ved alle-

rede nu, at dette mål ikke vil blive nået, på trods af mange store og små tiltag 

for at bevare og beskytte biodiversiteten i den nordiske region. I løbet af FNs 

internationale biodiversitetsår 2010 vil nye mål blive defineret, og nye kam-

pagner vil blive gennemført for at understrege vigtigheden af biodiversitet 

for både naturen og mennesker. Opgaven med at bevare den biologiske 

mangfoldighed vil også fortsætte efter 2010 temaåret. 
Projektet Nordens Natur – frem mod 2010 har præsenteret eksempler, der 

illustrerer truslerne mod biodiversiteten sammen med succeshistorier om 

naturbeskyttelse. Projektet har også omtalt arter og biotoper, der mangler 

forvaltning, samt beskrevet naturbevarelse, der ikke altid har givet de 

ønskede resultater. De er blevet udgivet som faktaark i elektronisk format på 

projektets websider på alle nordiske sprog og på engelsk. Denne publika-

tion samler faktaarkene og et resume af de aktuelle tendenser for biodiversi-

teten i Norden, som et led i vores regions bidrag til 2010 biodiversitetsmålet 

og målet om at øge kendskabet til den særlige betydning af den biologiske 

mangfoldighed. 

Nordens natur – frem mod 2010

Tem
aN

ord 2010:506

TemaNord 2010:506ISBN 978-92-893-2047-4

2010-506-Omslag.indd   1

21-06-2010   11:12:24
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Af Mogens Krog, Projektleder
Skov- og Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg. 
mokro@sns.dk

Skov- og Naturstyrelsen på 
Fyn og i Sønderjylland arbej-
der sammen med to tyske 
partnere: Stiftung Naturschutz 
og Landesforsten, begge i 
Schleswig-Holstein, i et EU-In-
terreg projekt, som har til for-
mål at forbedre forholdene for 
de beskyttede arter: hassel-
musen, birkemusen og de for-
skellige flagermus. 

Projektet kalder vi for BioGrenzKorr, da 
vi arbejder med biodiversitet i grænse-
overskridende korridorer. Udover kon-
krete tiltag i naturen for disse arter ind-
går elementer som videndeling hen over 
grænsen, formidling og inddragelse af 
offentligheden. 

Denne artikel handler om to typer 
formidlingsarrangementer inden for 
projektet, som har givet mere viden om 
vores sjældne arter. Først om vores tyske 
kollegaers erfaringer med at inddrage 
børn i jagten på mere viden om den 
sjældne hasselmus. Derefter vores egne 
erfaringer fra et naturvejleder erfa-mø-
de, som havde til formål at give delta-
gerne et videns-boost om flagermus. 

Læs mere om BioGrenzkorr projektet 
på www.biogrenskorr.dk 

Formidlings-
events  
giver os 
mere viden  
om truede 
arter

Nøddejagter: Børn bidrager til mere viden 
om den sjældne hasselmus
Hasselmusen - som ikke er en mus men 
vores eneste syvsover - er et natdyr, som 
tilbringer sommerhalvåret i tæt krat i 
frodige løvskove eller hegn. Den findes 
især på Sydfyn, men der findes også iso-
lerede bestande i Sønderjylland og på 
Sjælland. Den er næsten umulig at spot-
te i naturen, både fordi den er meget 
sjælden, men også fordi den kun er 
nataktiv. Med sine sorte øjne og gulbru-
ne pels, der i modsætning til mus går 
helt ud til halespidsen, minder den om 
en hamster. 

Hasselmusens hemmelighedsfulde liv 
og meget nuttede udsendende gør, at 
man ikke kan undgå at blive betaget af 
dette dyr. 

Nøddejagter giver viden
Nøddejagter går i alt sin enkelthed ud 
på at samle hasselnødder i naturen. 
Hasselmusen sætter sit helt eget bid-
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mærke på hasselnødden. Bidmærket ad-
skiller sig fra andre gnaveres bidmær-
ker. Når man sætter en stor flok 
skolebørn til at lede efter hasselnødder i 
et større område og får dem til at angive 
hvor nødderne er fundet, er det muligt 
at få viden om hasselmusens udbredelse. 
I Schleswig-Holstein lavede man en 
nøddejagt der involverede 4652 børn. 
De indsamlede i alt 66.914 nødder og af 
dem havde hasselmus med sikkerhed 
gnavet i 295. Det lyder ikke som et 
prangende resultat, men det gav 295 
punkter på en kort og dermed en masse 
viden om hasselmusens udbredelse i 

Schleswig-Holstein. Viden som ellers 
ville være vanskelig at opnå.

Nøddejagter af denne størrelse er selv-
følgelig ikke noget, man uden videre 
skyder igang. Det kræver planlægning 
og organisering, produktion af materia-
ler, presseindsats og ikke mindst midler. 
I en nøddejagt i Saksen i Sydøsttyskland 
medvirkede 142 institutioner: Børneha-
ver, skoler, naturforeninger og spejdere. 
Et sådan omfang kræver træning af træ-
nere som tager ud på institutionerne og 
lærer lærerne og pædagogerne hvordan 
nøddejagten kan indgå i undervisnin-
gen. 

Her er den bestemmelsesnøgle, 
der benyttes i forbindelse med 
nøddejagterne – nøglen er ble-
vet oversat til dansk, og er altså 
lige til at benytte.
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Nøddejagter som læringsværktøj
Hvordan får man børn, lærere og pæda-
goger med på denne idé? Hvorfor er det 
interessant at indsamle nødder? I nød-
dejagt-konceptet har man udviklet en 
hel pakke med undervisnings-materiale, 
som umiddelbart kan integreres i un-
dervisningen (http://www.nussjagd-sh.
de/nussjagd_sh/download2.php). Un-
dervisningsmaterialet er udviklet til 
børnehavebørn og op til 4. klassetrin.

Eleverne får deres egen hasselmusbog 
på 15-18 sider med små opgaver. For de 
mindste handler det om at tegne, presse 
hasselblade, lave bidmærker i et æble 
osv., mens der for de ældste er konkrete 
læs og forstå-øvelser om hasselmusen.

Der indgår også øvelser om hasselbu-
sken og nødderne, f.eks. hvilke andre 
dyr gnaver i nødderne. Som led i pro-
jektet udleveres svarkuverter, hvor man 
på bagsiden skriver afsender, findetids-
punkt og sted. Stedet anføres som et ko-
ordinat på et kort. Kortet indgår i mate-
rialet og giver dermed også lærerne 
mulighed for at inddrage dette aspekt i 
undervisningen og give børnene en for-
ståelse for det abstraktionsniveau, et 
kort er. 

Man gør meget ud af at motivere børne-
ne ved at forklare, at de medvirker til at 
skaffe ny viden om hasselmusen, at de 
faktisk er små forskere. Dermed får bør-
nene også en fornemmelse af, hvad 
forskning er for noget. 

Når opgaverne i hasselmusbogen er 
løst, kan læreren udstede et diplom til 
barnet. Svarkuverter med nødder i ind-
sendes til nærmere undersøgelse, hvor-
efter indsenderen modtager et postkort 
med svar på, om der var tale om hassel-
mus eller ej. 

Postkortet er også en måde at sige tak 
for hjælpen på. Læs mere om de tyske 
nøddejagter, herunder de undervis-
ningsmaterialer der er lavet, på www.
nussjagd-sh.de 

Nøddejagt i Danmark?
Som det ses af kortet over nøddejagten i 
Schleswig-Holstein, er der ikke fundet 
spor efter hasselmus ved grænsen. 

Lige nord for grænsen i Gråstensko-
ven er der imidlertid en kendt hassel-
musbestand. I Schleswig-Holstein har 
man historiske optegnelser, der viser, at 
hasselmusen tidligere er fundet umid-
delbart syd for grænsen. Som led i pro-
jektet BioGrenzKorr er der mulighed 
for at gennemføre mindre lokale nød-
dejagter, som kan medvirke til at belyse 
dette.

 

De røde prikker viser hvor der er indsamlet 
hasselnødder i Schleswig-Holstein, mens 
signaturen for hasselnødder viser hvor 
nødder med hasselmusens bidmærker er 
fundet.  Kortet giver et godt bud på hassel-
musens udbredelse i Schleswig-Holstein.

Der er udarbejdet undervisningsmaterialer i ikke mindre 
end fire varianter, der henvender sig til elever fra børnehave 
til 4. klassetrin. 
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Materialer, som bliver anvendt i forbindelse med nøddejagter i flere Tyske delstater

Type Forklaring Format Visning

Folder 
I folderen får målgruppen i en kort sam menfatning alle grundlæggen-
de informationer om nøddejagten, samt kontaktadresser og hjemmesi-
deadresse.

 A4
dobbelt foldet

Pjece 

I pjecen lærer deltagere i nøddejagten, nær mere om projekt idéen 
samt spe ci fik ke informationer om hassel musen og nøddejagten. Der-
udover findes der en konkret anvisning og et kort til be stemmelse af 
jagtområdet.

A4,
14- sider

Bestemmelses-
nøgle

Info-ark med anvisninger på, hvordan man kan bestemme hvilke dyr, 
der har gnavet af de indsamlede hasselnødder.

A4 dobbeltsidet

Jagtrapport
Returkonvolutterne tjener som em ballage for de indsamlede nødder og 
som rapportark, hvor der bl.a angives oplysninger om tid og sted for de 
fundne nødder.

Ca. 10 x 21cm fol-
delomme

Plakat
Plakaten oplyser generelt om pro jek tet, samt specifikt om webadres-
sen.

A2 

Klistermærke
Klistermærket oplyser generelt om projektet, samt specifikt om web-
adressen.

D 7 cm, selvklæ-
bende

Svarkort
Ved hjælp af svarkortet får den per son, som har indsendt nødderne, en 
evaluering af de indsendte prøver. Samtidigt er den tænkt som et lille 
”Tak for hjælpen”.

10.5 x 15 cm

Undervisnings-
materialer

Pensum-konforme materialer, som uden problemer kan integreres i 
un der visning i skoler eller børne- og ung domsinstitutioner, som gør 
børnene til rigtige eksperter i has selmus.
Findes i fire varianter fra Børnehave til 4. klassetrin.

A4 (pdf-filer til 
download)

 

Den Europæiske Union har igennem det regionale 
udviklingsprogram INTERREG 4A støttet denne  
artikel som led i projektet BioGrenzKorr
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I BioGrenzKorr projektet (se foregående 
artikel) arbejder vi også med at indsam-
le og formidle mere viden om flagermus 
i vores skove. 

Det er især blevet relevant, efter at 
EU’s habitatdirektiv nu er omsat til 
dansk lov og betyder, at bl.a. flagermu-
sens levesteder er beskyttet. Da en del af 
vores flagermusarter benytter træer til 
dag- og vinterophold, har det medført 
en del usikkerhed om, hvordan man 
håndterer disse regler i skovbruget. 

Sammen med eksperter har vi derfor 
indsamlet mere viden om vores flager-
musarter og deres forskellige nicher i 
skoven. 

Dette formidles dels igennem publika-
tioner til fagfolk, men også igennem 
events til en bredere gruppe. I august 
afholdte vi derfor et par arrangementer, 
herunder et erfa møde for naturvejlede-
re. 

En flagermusart ikke tidligere set på Sydfyn
Landets førende flagermus ekspert Hans 
Baagøe var inviteret til at give et fagligt 
boost til gruppen. Efter en times fore-
drag begav de ca. 20 naturvejledere sig 
ud i natten for at opleve flagermusene, 
som man ville gøre på et sædvanligt fla-
germusarrangement. Vi havde dog Hans 
Baagøe med og han medbragte professi-
onelt ultralydsudstyr som gør det muligt 
at registrere de arter, vi mødte. Der blev 
registreret i alt 6 forskellige flagermus-
arter denne nat, hvilket i sig selv er 
mange. Det interessante var dog, at 
skimmelflagermusen blev set jage over 
engene syd for Arreskov sø. Denne art 

er aldrig tidligere registreret på Sydfyn. 
Efter denne nat kunne vi derfor føje ny 
viden til det danske pattedyratlas for 
denne art.  

European Bat Night
EUROBAT er et fælles europæisk sekre-
tariat under the Agreement on the Con-
servation of Populations of European 
Bats. De har bl.a. som formål at skabe 
offentlig bevidsthed igennem medier og 
events om truslerne imod de europæi-
ske flagermus, som det hedder. Et årligt 
tilbagevendende initiativ er European 
Bat Night, en event der finder sted over 
hele Europa hvert år i august måned. 
EUROBAT stiller posters til rådighed, 
hvis man gerne vil have et flagermus ar-
rangement med. Efter arrangementet er 
afviklet, indsender man lidt information 
til EUROBAT-sekretariatet, som lægger 
det på deres hjemmeside sammen med 
arrangementer fra de øvrige europæiske 
lande. Ovenstående arrangement findes 
nu på hjemmesiden. Se mere på www.
eurobat.org  o

European Bat Night
Et naturvejleder erfa-møde gav os mere viden 
om vores flagermus

Af Mogens Krog, Projektleder
Skov- og Naturstyrelsen Fyn
Sollerupvej 24, 5600 Faaborg. 
mokro@sns.dk
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Hjemmesiden allearter.dk er 
stedet, hvor du kan få overblik 
over alle danske arter af dyr, 
planter, svampe m.m. – i hvert 
fald med tiden…

I skrivende stund rummer allearter.dk 
oplysninger om mere end 22.000 arter.
Ud over artslisterne er der for hver arts-
gruppe en informationsside, hvor det 
bl.a. vil fremgå, hvad der findes af tidli-
gere oversigter inden for den enkelte 
gruppe. Begrebet ”artsgruppe” dækker 
bredt og afspejler ikke nødvendigvis na-
turlige systematisk afgrænsede enheder, 
men er i højere grad valgt ud fra prakti-
ske hensyn og efter hvor vidt arter er 
behandlet samlet i litteraturen. En arts-
gruppe kan således rumme fra en enkelt 
til flere tusinde arter og rumme fra en 
enkelt familie til en eller flere rækker. 
Hver art forsynes med en specifik refe-
rence til forekomst i Danmark samt in-
formation om systematisk placering (fa-
milie, orden, klasse etc.). 

I listerne kan du fx også se de danske 
navne, der er tilknyttet arterne.

Allearter.dk er et DanBIF-projekt med 
Lars Skipper som hovedansvarlig for 
hjemmesidens indhold.

 De velkendte, de forsømte og de næsten 
ukendte 
Visse grupper er grundigt undersøgt i 
Danmark – det gælder f.eks. fugle og 
planter samt insekter, der ser godt ud i 
en samling - primært biller og sommer-
fugle. Andre har været genstand for 
grundige studier i forgangne tider, men 
er ikke blevet opdateret i årtier grundet 
manglende ekspertise, som f.eks. mos-
dyr. Atter andre er så uoverskuelige, at 
vi kun lige har løftet en lille flig af arts-
diversiteten – det gælder især rundor-
me, hvoraf et par hundrede arter er 
kendt fra landet, men hvor måske op i 
nærheden af 10.000 arter ligger og ven-
ter på at blive opdaget og navngivet. 

For nogle af artsgrupperne på allearter.
dk er der aldrig før udarbejdet danske 
lister og for flere andre foreligger kun 
meget forældede oversigter.

Hjææælp! 
Allearter.dk vil, som det fremgår tyde-
ligt af ovenstående, aldrig blive tilnær-
melsesvis fuldstændig – men for at 
komme nærmere ”sandheden” har vi 
brug for din hjælp. 

Vi vil meget gerne høre fra dig... 
•	 Hvis du har kendskab til arter, der 

mangler på artslisterne. 
•	 Hvis du har kommentarer til en arts 

berettigelse på artslisterne. 
•	 Hvis du kan ”fylde huller ud” i form 

af artslister, oplysninger om autor-
navne, synonymer, danske navne, 
taksonomiske kategorier eller andet. 

•	 Hvis du har kendskab til relevant 
litteratur, hjemmesider etc. 

•	 Hvis du har kendskab til personer, 
der kunne tænkes at ligge inde med 
oplysninger omkring manglende/
ufuldstændige artslister. 

•	 Hvis du har kommentarer til arter 
eller andre taxa, vedrørende deres 
systematik. 

•	 Hvis du falder over fejl, det være sig 
stavefejl, fejl i navne, i referencer, i 
funktionalitet på siden eller andre 
fejl. 

•	 Hvis du har idéer til forbedring af 
hjemmesiden. 

Kommentarer sendes til Lars Skipper 
(lars.skipper@get2net.dk).

allearter.dk
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Af Finn Lillethorup
Naturvejleder og projektleder for 
udstillingsmedier, Økolariet, Vejle
finli@vejle.dk

Fotos: Salisbury Journal

resse, nysgerrighed og viden for og om 
naturen med de andre deltagere. Det er 
en fantastisk mulighed for at åbne for 
interessen for naturvidenskab og for at 
nedbryde barrierer mellem videnskab 
og det ”virkelige liv”. Et BioBlitz arran-
gement giver almenheden mulighed for 
at bidrage til en rigtig videnskabelig un-
dersøgelse og registrering, og det er der-
med med til at synliggøre værdien af at 
indsamle biologiske data.

Et BioBlitz-arrangement kan gennem-
føres stort set overalt, både i bymæssige 
og landlige omgivelser, i indland og på 
kysten. Det er et meget flexibelt kon-
cept, der kan tilpasses til det konkrete 
arrangement og den udvalgte lokalitet. 
Arrangøren styrer selv, hvor mange del-
tagere, man vil invitere, og hvor mange 
aktiviteter arrangementet skal indehol-
de.

Et gennemprøvet koncept 
Begrebet er opfundet af Sam Droege i 
USA i 1996, og fænomenet har siden da 
bredt sig ud i verden. I England har der 
været gennemført BioBlitz-arrangemen-

En BioBlitz er en fælles jagt på 
biodiversitet. I fællesskab gæl-
der det om at finde og regi-
strere så mange arter af dyr 
og planter som muligt på en 
afgrænset lokalitet indenfor et 
begrænset tidsrum.
En BioBlitz udfordrer en gruppe viden-
skabsfolk og studerende sammen med 
naturinteresserede og andre deltagere til 
i fællesskab at gå sammen om, i kapløb 
med tiden, at opspore og registrere så 
mange arter af planter, dyr og svampe, 
som muligt på den lokalitet, der er ud-
peget som mål for BioBlitz’en. Samar-
bejdet mellem natur-eksperter og delta-
gere, der repræsenterer den lokale 
befolkning i almindelighed, er essensen 
i et BioBlitz-arrangement.

Det er en uformel og sjov metode til 
at give et øjebliksbillede af den mangfol-
dighed af liv, der findes på en lokalitet. 
Det giver både deltagerne mulighed for 
i fællesskab at lære mere om deres lokal-
område, og for at man kan dele sin inte-

BioBlitz
Biodiversitetsjagt på tid!
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ter siden 2006 og nu i forbindelse med 
Biodiversitetsåret 2010, har der været 
gennemført en lang række arrangemen-
ter. Den 5. juni 2010 var der således et 
arrangement i en park i London; The 
Alexandra Palace BioBlitz, hvor om-
kring 100 videnskabsfolk og studerende 
i samarbejde med ca. 8.000 deltagere re-
gistrerede arter i parken. Der blev fun-
det over 700 forskellige arter – herunder 
en bille (Amphotis marginata) som kun 
er fundet én gang tidligere i England  - 
og det var i 1969.

BioBlitz-inspiration på Internettet
Jeg er stødt på begrebet BioBlitz i for-
bindelse med research til dette tema-
nummer af NATURvejleder, og jeg har 
desværre ikke selv oplevet eller deltaget 
i en BioBlitz, men jeg synes at aktivite-
ten er så spændende og fyldt med gode 
ideer, at den fortjener at blive omtalt, 
også selv om det kun bliver på baggrund 
af research på nettet. Her i artiklen giver BioBlitz

Biodiversitetsjagt på tid!
524 arter på 24 timer!

Ikke mindre end 514 arter af biller, 
sommerfugle, natsværmere og meget 
mere blev indsamlet i forbindelse med 
New Forest BIOBLITZ fra fredag til lør-
dag d. 21.-22. maj i år.

Den intense 24-timers indsats for at 
kortlægge så mange arter som muligt, 
var New Forest nationalparkens bidrag 
til Biodiversitetsåret 2010.

Den lokale Burley Primary School åb-
nede arrangementet med at sende 100 
elever og forældre ud på vandhulsun-
dersøgelse og billejagt. Overlærer 
Gwynne Kynaston udtalte: ”Ud over at 
denne event er god og lærerig undervis-
ning, så synes både elever og forældre, 
at den er sjov at være med til. Børnene 
finder mange spændende dyr i vandhul-
let og under billejagten, og det er også 
en stor succes at deltage i fuglestemme-
jagten inde i skoven. Biodiversitet er et 
emne, vi har sat på undervisningsplanen 
i år, så arrangementet passer perfekt ind 
– og det er måske også derfor, at natio-
nalparken har inviteret os til at deltage 
og åbne arrangementet.”

I løbet af de 24 timer BIOBLITZ-ar-
rangementet strakte sig over, var der 
bl.a. hundredvis af deltagere til fx den 
natlige flagermuse-jagt, morgenens fug-
lekors-arrangement og formiddagens 
store bille-eftersøgning.

”Det har været tankevækkende at se, 
hvor meget lokalbefolkningen har invol-
veret sig i alle aktiviteterne – hele døg-
net rundt”, udtalte en medarbejder fra 
New Forest Nationalpark. ”Det er første 
gang vi laver sådan en event med fokus 
på biodiversitet, men jeg er sikker på, at 
vi vil gøre det til en årligt tilbageven-
dende begivenhed. Den interesse for at 
deltage og for at komme i kontakt med 
de mange ”eksperter” der har guidet og 
koordineret aktiviteterne, har været 
overvældende. På de 24 timer har vi 
identificeret ikke mindre end 514 arter 
– det er i hvert fald det foreløbige resul-
tat, selv om nogle af eksperterne stadig 
er i gang med at gennemgå materialet. 
Jeg fornemmer, at vores BIOBLITZ har 
været med til at åbne folks øjne for hvor 
værdifuld naturen er her i New Forest.”

Sakset fra Salisbury Journal, 27. maj 2010

jeg en kort introduktion til fænomenet 
BioBlitz, men jeg vil opfordre til at man 
selv forsætter læsningen på nette, hvor 
der heldigvis ligger en masse materiale 
om de engelske erfaringer med BioBlitz.
Engelslke erfaringer med BioBlitz
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En lang række engelske naturvidenska-
belige institutioner med Natural History 
Museum og Marine Biological Associa-
tion i spidsen har efterhånden mange 
erfaringer med at gennemføre BioBlitz-
arrangementer. Og der er masser af ma-
teriale at finde på nettet, hvis man gerne 
vil vide mere, og evt. samle inspiration 
til at prøve kræfter med konceptet selv.

BioBlitz aktiviteterne i England styres 
af OPAL (Open Air Laboratories), der 
er et netværk under Natural History 
Museum, som arbejder med at lave akti-
viteter, der skaber forbindelse mellem 
naturvidenskab og befolkning. OPAL 
har stor fokus på biodiversitet i mange 

The Darwin Guide to 
Recording Wildlife
En spændende publikation, som jeg er stødt 
på i forbindelse med min biodiversitetsjagt 
på de engelske hjemmesider, er ”The Darwin 
Guide to Recording Wildlife”. Det er en rigtig 
fin publikation om, hvorfor vi skal registrere 
dyr og planter, om hvordan man gør det i 
praksis, og om hvordan de indsamlede data 
behandles og benyttes. Link til publikatio-
nen:  http://www.opalexplorenature.org/
DarwinGuide

af sine aktiviteter, hvor BioBlitz kun er 
en af dem. 

På OPALs hjemmeside kan man bl.a. 
finde en meget udførlig manual for, 
hvordan man tilrettelægger og gennem-
fører en BioBlitz (”Running a BioBlitz”) 
ligesom der er flere beretninger fra af-
holdte arrangementer, hvor man i høj 
grad kan hente inspiration og ideer.

OPAL har gang i en lang række initia-
tiver og aktiviteter, der er spændende 
set med naturvejleder-briller, og der er 
meget inspiration og viden at hente ved 
at besøge deres hjemmeside: www.opa-
lexplorenature.org

THE DARWIN GUIDE
T O  R E C O R D I N G  W I L D L I F E
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På OPALs hjemmeside kan man bl.a. finde en meget udførlig manual for, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en 
BioBlitz (”Running a BioBlitz”) ligesom der er flere beretninger fra afholdte arrangementer, hvor man i høj grad kan hente in-
spiration og ideer. www.opalexplorenature.org

...der lues ukrudt i urtehaven, taget hos naturdagplejer 
Helle Jensen, Nykøbing

Running a BioBlitz 
Hints and tips for planning and 

hosting a BioBlitz in the UK 

Written by OPAL, the Natural History Museum and 

the Marine Biological Association 

BioBlitz i baghaven
Journalist Juliette Jowitz fra The Guardian invite-
rede et par af bagmændene bag OPALs BioBlitz-
arrangementer hjem i sin egen London række-
hus-have, hvor de fire mand på to timer lavede en 
Mini-BioBlitz. Resultatet var ret imponerende; 
mere end 200 arter og heriblandt 87 planter, 27 
mosser, en enkelt bregneart, 11 fuglearter samt 
en mængde orme, snegle, biller, alger, fluer, myg, 
myrer, bier og edderkopper.
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Biodiversitet  
og Shannon–index
Biodiversitet i felten for Gymnasieklasser 

Biodiversitet betyder livets forskellighed, og ordet fortæller om, hvor meget forskel-
ligt liv, der findes på et givet sted.

I en gul kornmark er der kun en slags planter, og biodiversiteten er derfor lav. På 
en mark med forskellige farver af blomster er der mange slags planter, og biodiversi-
teten er derfor højere.

På Molslaboratoriet 
har naturvejleder 
Morten D.D. 
Hansen udviklet et 
undervisnings-
forløb om biodiver-
sitet for gymnasie-
klasser, hvor man 
arbejder med felt-
undersøgelser af 
planter og bereg-
ner det såkaldte 
Shannon-index, 
der er et udtryk for 
biodiversiteten. 
Vi har fået lov til at 
præsentere 
Mortens undervis-
ningsforløb her:

        Lav diversitet af planter   Høj diversitet af planter

Den enkleste måde at beskrive biodiversiteten på, er at tælle antallet af arter. 
På kornmarken kan vi tælle til "havre" og biodiversiteten er da lig med 1. 
På blomstermarken kan vi tælle valmue, kamille, og kornblomst, og vi får da en bio-
diversitet på 3.

Men der er jo altid ukrudt i kornmarken, og jeg vil vædde med, at man i korn-
marken næsten altid kan finde en enkelt eller to af alle de planter, man fandt i blom-
stermarken. Dvs. at biodiversiteten i kornmarken er 4 og i blomstermarken 3. Og 
det giver jo ingen mening. Alle kan blive enige om, at blomstermarken er mere for-
skelligartet end kornmarken.

Hvad kan man så gøre? Man kan begynde med at beslutte, at der skal være mange 
af en bestemt plante, før de rigtigt tæller med i biodiversiten. Eller man kunne væg-
te plantesammensætningen på en sådan måde,
•	 det tæller op, hvis der er mange arter
•	 at det tæller op, hvis der er mange af hver art (i blomstermarken er der masser 

af det hele)
•	  og tæller ned, hvis det specielt er en art, der dominerer (kornmarken er jo 

ikke ret forskellig)

Disse faktorer udtrykkes tydeligt i et af de mest benyttede måder at udtrykke artsdi-
versitet på – nemlig det såkaldte Shannon diversitets-index.

pi er hyppigheden i % for ar-
ten ”i”. Husk, at den samlede 
hyppighed i % skal være 100.
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Et regneeksempel: I kornmarken fra før er der 97% korn, 1% kamille, 1% valmue og 
1% kornblomst.

Da kan H udregnes på følgende måde

H = - (0,97 ln(0,97) + 0,01 ln(0,01) + 0,01 ln(0,01) + 0,01 ln(0,01)) = 0,167
               korn                    valmue              kamille          kornblomst

I blomstermarken er der 33,3% kamille, 33,3% valmue og 33,3% kornblomster  
– altså en ligelig fordeling mellem de tre arter. Da kan H udregnes til

H = - (0,33 ln(0,33) + (0,33 ln(0,33) + (0,33 ln(0,33)) = 1,098
               Valmue              kamille           kornblomst

Med lidt manipulation kan man regne sig frem til, at den maksimale artsdiversitet 
fås, når der er lige mange af alle arter, og at denne maksimale diversitet,

Hmax=ln(s)

Teoretisk øvelse – beregningsøvelse
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Udendørs øvelser i biodiversitet

Planter
Del jer ind i hold på 2-4 elever. To hold går i skoven, to hold går på engen og to 
hold på heden/overdrevet. Hér skal I med Raunkjær-cirklen udvælge et areal 1/10 
kvadratmeter. Arealet skal helst være nogenlunde ensartet, dvs. at der helst ikke 
skal stå et æbletræ midt i det hele!

Så er det ellers ned på knæ for at finde ud af, hvilke planter der er i kvadratet. Det 
er der normalt to gode metoder til:

 1) vha. en plantebog eller 
2) ved hjælp af jeres lærer eller naturvejlederen. 

I er selvfølgelig velkomne til at benytte plantebogen, men naturvejlederen vil også 
meget gerne være med!!!

Der er udarbejdet en række arbejdsark til at notere optællingerne på – arkene kan 
downloades sammen med opgavebeskrivelsen direkte fra nettet: http://www.natur-
historiskmuseum.dk/molslab/shannon.pdf

Når I – sammen med naturvejlederen - er færdige med optællingerne, skulle I helst 
havefølgende oplysninger parat:
•	 Hvordan ser stedet ud? Er det skov, er det eng med buske, er det en hede  

medenebær og lyng? Græsses området med kvæg?
•	 Hvor mange plantearter kunne I finde i kvadratet?
•	 Shannon-indexet blev beregnet til _____
•	 Hvis I slår jeres tal sammen med den anden gruppe,  

er Shannon-indexet _____
•	 Hvis I alle sammen slår jeres tal sammen, er Shannon-indexet _____

Dyr
Man kan selvfølgelig også beregne artsdiversiteten for dyr. Sammen med naturvej-
lederen kan man fx gå en tur på heden eller i skoven og tælle alle de fugle, man 
overhovedet ser.

Eller gå ned på knæ igen og indsamle alle de edderkopper, man overhovedet kan, 
fx på 1kvadratmeter. Her er det ikke nødvendigt at bestemme alle edderkopperne 
til art, men hvis I i det mindste kan kende dem fra hinanden, kan I jo også sige, 
hvor mange arter, der er.

Opgaver til diskussion på klassen

1.  Er der forskelle i biodiversiteten mellem jeres lokaliteter, og er forskellene store 
eller små?

2.  Hvad skete der med biodiversiteten, da I lagde de to målinger fra samme lokalitet 
sammen? Hvad skete der, da I lagde alle tallene sammen? Hvorfor skete det?

3.  Hvad ville der ske med biodiversiteten, hvis man udvidede optalte alt inden for 1 
x 1meter (10 gange større), 1000 x 1000 meter (næsten hele Molslaboratoriet) el-
ler 300 x 300 km (hele Danmark). Hvorfor ændrer biodiversiteten sig ved hvert 
trin?

4.  Diskuter, hvordan følgende faktorer kan have indflydelse på biodiversiteten in-
den foret lille område: 
- Græsning 
- Næringsindhold i jorden 
- Hvor lang tid området har ligget, som det gør (altså – har der været græssende 
køer i 300 år, eller er det en pløjemark, der blev opgivet i 1997?). Det kalder man 
også ”kontinuitet”

5.  Hvis man nu ejede 1,5 kvadratkilometer af Danmark og gerne ville have den hø-
jest mulige biodiversitet – hvad skulle man så gøre?
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Foto Susanne Laustsen
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Biodiversitet på en tørresnor 
- i Finland

Nøglekort til aldrende skov
Vi deles i undergrupper, der skal under-
søge hhv. træernes sammensætning, 
træernes tilstand, floraen, svampene og 
insektfaunaen. For at vi ikke skal vildfa-
re i alverdens arter og opslagsbøger har 
vores finske naturvejleder gjort sit forar-
bejde og produceret og udvalgt fine 
nøglekort af et mindre antal mulige ar-
ter, vi måtte finde. Det er arter, som kun 
forekommer i skov af en vis alder. Hvor 
mange af dem finder vi her?

Ikke røre!
Jeg ryger selv i gruppen, der skal under-
søge artssammensætningen af vedpore-
svampe. Det pointeres kraftigt, at vi kun 
skal iagttage, hvad vi ser og ikke plukke 
svampene. En holdning som er helt an-
derledes end i Danmark. Og her har de 
endda så meget af det. Vi bukker os i 
stedet ned og kigger forsigtigt på svam-
pene ovenfra og nedefra og sammenlig-
ner med de udleverede kort. Da vi er 
færdige har vi fundet 5 ud af 7 mulige 
arter. Det væsentlige er i virkeligheden 

Af naturvejleder Stella Blichfeldt
SNS Hovedstaden
stb@sns.dk

Vi kører kilometer efter kilometer ad 
landevej med tæt granskov på begge si-
der. Man får lyst til at ”trække gardiner-
ne” fra og se hvad der er inde bag ved. 
Når man en sjælden gang kører forbi en 
lysning skynder man sig at trække vej-
ret. Jeg længes efter mit åbne landskab! 
Vi er i Finland på Nordisk Baltisk ran-
gerseminar. Teamet er formidling om 
biodiversitet. Trods i godt selskab af 
nordiske kollegaer er der desværre langt 
mellem de indbringende eksempler, 
men her var faktisk et:

Skoven i 5.kl
I en aldrende skov får vi demonstreret, 
hvordan Carina Wennström, Metsähal-
litus Forststyrelsen  har tilrettelagt et 
undervisningsforløb for 5 kl. om biodi-
versitet i skoven. I 5.klasse lærer man 
om skoven i Finland. Så er det klaret. 
De får det altid til at lyde så enkelt, så 
man næsten hopper på ideen.

At skabe fokus 
Et område af skoven er afgrænset af et 
bånd. Det er vores undersøgelsesområ-
de. Vi skal forestille os, at vi forinden 
har undersøgt et yngre skovområde og 
at vi nu skal sammenligne biodiversite-
ten de to steder imellem. Vi indleder 
med en kimsleg, der introducerer ken-
detegn ved den aldrende skov. Genstan-
dene iagttages i kort tid. Vi vender os 
væk og en ting fjernes. Den som først 
kan nævne den ting, der er fjernet, får 
mulighed for at kommentere, hvad gen-
standen har at gøre med den aldrende 
skov at gøre. Og sådan fortsætter det til 
alle tingene har været ”forsvundet”.
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ikke hvilke arter, men antallet af forskel-
lige arter og sammenligningen med den 
yngre biotop.

Her er pointen!
Nøglekortene for de fundne arter hæn-
ges op på 2 tørresnore: en for arter fra 
den yngre skov (dem havde  Carina 
medbragt) og én for arter fundet her i 
den aldrende skov. Iagttagelser af træer-
nes tilstand: hvor mange døde, hvor 
mange levende træer, kendetegn osv. 
fremlægges fra begge skovtyper. Tørre-
snorene taler for sig selv: Artsdiversite-
ten fylder mere på tørresnoren i den 
aldrende skov. Vi har lært, at man kan 
bruge nøglearter, som kendemærke for 
skovens alder. Vi har fået et begrænset 
og relevant artskendskab. Vi har prøvet 
en metode til undersøgelse af biodiver-
sitet… Såre simpelt og nemt at huske, 
hvis det samtidig har været en dejlig dag 
i godt selskab og med en god madpakke 
– sådan er vi jo.

Dorrit Hansen, Rådvad Naturskole havde medbragt en dansk parallel, hvor der fo-
kuseres på at sammenligne insektdiversiteten i forskellige naturtyper. Også meget 
illustrativt og nemt at bruge, som udgangspunkt for en drøftelse af hvad biodiversi-
tet er, og hvad der skal til for at have det i vores natur i Danmark.

Jes Ågaard og jeg stillede op med et lille optrin, som fanden og englen, der diskute-
re om man kan bruge en Naturkanon, som national kampagne til at sætte fokus på 
biodiversitet. Her fik deltagerne lov til at afprøve en fin diskussionsøvelse af Roger 
Greenaway, som alle der deltager i næste årsmøde stifter bekendtskab med.

Vi afprøvede et fint eksempel på Cooperativ learning i en finsk 
højmose. En person fra hver gruppe er interviewer: Der skal sva-
res på spørgsmål som: Hvilken stemning kommer du i, når du er i 
denne højmose? Hvilke ord karakteriserer stedet? Hvornår har du 
sidst været i en højmose? Osv.
Grupperne fremlægger for hinanden og man forundres over de 
mange gode personlig indlæg, som dukker op.
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Biodiversitet i skolen

Vandløbsrestaureringer
Vores indsats til bevarelse af biodiversi-
teten i kommunen har faktisk slet ikke 
været så ringe. Siden 1994 har elever fra 
vores folkeskoler i samarbejde med vo-
res naturvejledere restaureret over 40km 
vandløb i Kolding Kommune. Der er 
blevet udlagt flere tusind m3 skjulesten 
og bunker af gydegrus. Der er blevet 
plantet rødel langs udvalgte vandløbs-
strækninger. Vi har åbnet rørlagte vand-
løb. Vi har fjernet mindre spærringer og 
opstemninger i vandløbene. Vi har ud-
plantet værdifulde planter som vandra-
nunkel og vandstjerne i vandløb, hvor 
sprøjtemidler havde udryddet den na-
turlige flora. Vi har elfisket havørredop-
gangsfisk og flyttet dem forbi totalspær-
ringer i vandløbene og endelig har vi 
lavet en masse fiskeundersøgelser, som 
har kunnet dokumentere skoleelevernes 
indsats i vandløbene. 
I alle de østvendte vandløb i Kolding 
Kommune er behovet for udsætning af 
ørreder forsvundet for ca. 6 år siden. 
Naturen klarer det hele selv og havør-
redbestanden i vandløbene er gået kraf-
tigt frem. Som eks. kan nævnes Dalby 
Mølle Bæk, der er  et bynært vandløb. 
Da vi sammen med elever begyndte at 
indfange moderfisk og flytte dem forbi 
opstemningen ved Dalby Mølle – en to-
talspærring for havørredopgangen 
1,5km oppe ad vandløbet, kunne vi de 
første år fange ca. 15havørreder pr. 
gang. På en sæson sikrede vi 60havørre-

Af Jørn Chemnitz Kristiansen
Naturskoleleder, Kolding Naturskole
jckr@kolding.dk

Den 25. januar 2008 underskrev Region 
Syddanmark og 16 syddanske kommu-
ner den internationale miljøkontrakt 
Countdown 2010 om biologisk mang-
foldighed. Det betyder at regionen og 
kommunerne forpligtede sig til at un-
derstøtte FN´s 2010 mål om at bremse 
tabet af biologisk mangfoldighed inden 
2010. 

Region Syddanmark er udvalgt som en 
af 5 europæiske modelregioner, der skal 
fremme naturens mangfoldighed. Ved et 
festligt arrangement på Koldinghus blev 
underskrifterne sat på papir og for at 
understrege at bevarelse af værdifulde 
naturresourcer er afgørende for fremti-
dige generationers muligheder blev de-
klarationerne underskrevet af både 
borgmestre og af et barn repræsenteren-
de kommunerne.

Naturskolen og biodiversiteten
Kolding Naturskole var med til arrange-
mentet og havde garn i Slotssøen og for-
midlede fisk og fuglelivet i søen for de 
mange besøgende. Så vi fik ejerskab i 
deklarationerne der kan ses som en mil-
jøkontrakt mellem generationer. Som 
naturskoleleder fik det mig til at reflek-
tere over Naturskolens aktiviteter og bi-
drag til bevarelse af biodiversiteten i 
Kolding Kommune. Det kan i øvrigt 
være spændende og udbytterigt i ny og 
næ at evaluere egenindsatsen på 
forskellige områder….

Fotos: 

Danmarks Sportsfiskerforbund
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Biodiversitet i skolen

der adgang til gydebankerne ovenfor 
møllen. Ørrederne kvitterede med øget 
yngeltæthed og smoltproduktion og 6år 
fangede vi mellem 100-150 havørreder 
pr. tur!!
De mange fisk var en øjenåbner for an-
dre end os. Kort efter Strukturreformen 
blev der fundet penge til et omløbsstryg 
ved Dalby Mølle, så i dag klarer fiskene 
det selv. Var det sket så hurtigt uden 
børnenes indsats? Jeg mener børnear-
bejde kan rykke!! Vi har i en række til-
fælde benyttet skolernes relationer til 
forbenede lodsejere til at åbne for vand-
løbsrestaureringer og småprojekter med 
åbning af rørlagte vandløbsstrækninger. 
Disse projekter var aldrig blevet realise-
ret, hvis de skulle gennemføres på tradi-
tionel vis.

Mere biodiversitet og mindre kemi
Midt i 90erne resulterede en julefrokost 
snak over emnet bekæmpelse af stankel-
benslarver i fodboldbanerne på Kolding 
Stadion i et pilotprojekt, hvor elever fra 
den lokale skole tømrede 50 stærekasser 
sammen op satte dem op på stadion. 
Forsøget lykkedes næste år var der stort 
set ingen problemer på Kolding Stadion, 
men vores øvrige idrætsanlæg var vold-
somt angrebne. I de følgende år opsatte 
vi i samarbejde med skolerne stære- og 
mejsekasser på de fleste anlæg i kom-
munen og på golfbanerne. Herved spa-
rede vi en masse kemi, og biodiversite-
ten blev bevaret. Igen kunne vi se at 
børnearbejde rykker…

Øget biodiversitet i skolernes uderum
På samme tidpunkt satte vi fokus på 
skolernes udearealer. Mange af vores 
skoler var involveret i Projekt Grønt 
Flag Grøn Skole og herigennem fik vi 
mulighed for at medvirke til udvikling 
af et Naturtema til projektet. Vores for-
valtning afsatte et beløb på 100kr pr elev 
på skolerne pr år til forbedring af ude-
rummet. Forbedringerne skulle sikre, at 
elevernes legemuligheder og udearealer-
nes biodiversitet blev forbedret. I sam-
arbejdet med skolernes personalegrup-
per og elevrådene fik vi lavet en 
udviklingsplan for hver enkelt skole. 
Skolerne kunne desuden søge fonde 
bl.a. Friluftsrådet om støtte til delpro-
jekter. Efterfølgende har en række af vo-
res skole fået etableret spændende ude-
rum med vandhuller, buskadser, 
frugtlunde og meget mere. Herved har 
eleverne fået bedre rammer til leg, men 
så afgjort også til læring. Mange små 
forsøg og iagttagelsesforløb kan udføres 
lige uden for døren og nås indenfor et 
modul i stedet for på en ekskursion. At 
dyrelivet har ændret sig siden de golde 
græsplæners tid er lige så sikkert som 
amen i kirken. 

Vi må videre – trods finanskrisen
Når jeg får tid vil jeg sætte mig ned på 
en bænk og finde nye muligheder. Må-
ske Allan Guidos ide med insekthaver 
eller…… Det eneste der ærgrer mig er 
finanskrisen som politikerne benytter til 
at udskyde målopfyldelsen til 2020. En 
ting er sikkert, vil skal nok minde dem 
om generationsløftet…
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Tal på biodiversiteten

Tal på biodiversiteten
Det er svært at tale om biodiversitet 
uden at sætte tal på. Den biologiske 
mangfoldighed bør kvantificeres eller 
relativeres. På naturskolen i Rådvad har 
vi udviklet et ambitiøst og velfungeren-
de én-dags forløb, hvor de store elever i 
udskolingen gennemfører et stykke bio-
logisk feltarbejde, behandler deres data 
ved hjælp af IT, og ender med en mate-
matisk model for sammenhængen mel-
lem biologisk mangfoldighed og leveste-
der. Målet er at erkende 1) at 
artsrigdommen er forskellig mellem le-
vesteder (habitater), 2) at visse leveste-
der kan have ulige artsfordeling med 
kraftig dominans, og 3) at den totale 
artsrigdom forøges med antallet af for-
skellige levesteder.

Drejebogen
Eleverne undersøger smådyrsfaunaen i 
et antal forskellige skovtyper; eksempel-
vis overskygget bøgeskov, lysåben bøge-
skov, lysåben ahornskov, ellesump og 
lav å-nær vegetation. Undersøgelsen er 
semikvantitativ, hvor visse arter kan 
tælles, mens andre arters individantal 
må skønnes. På naturskolen indtaster 
eleverne deres registreringer i et regne-
ark som er særligt konstrueret til formå-
let. I regnearket sammenstilles resulta-
terne, sådan så artsantallet og 
dominansforholdet på de forskellige lo-
kaliteter kan vurderes. 
Øvelsens største udfordring er at produ-

”Biodiversitet” er et svært ord, et kom-
pliceret begreb og et omfattende og ud-
fordrende tema at formidle til såvel små 
som store børn - særligt hvis der skal tal 
på! I Folkeskolens Fælles Mål lægges op 
til tværfaglighed mellem de naturfaglige 
discipliner, og gerne med inddragelse af 
IT i undervisningen. Biodiversitet er i 
den sammenhæng et oplagt tema, som 
integrerer biologi, geografi, matematik 
og samfundsfag/politik.

Fra Isbjørn til Svalehale
Tager man en indledende diskussion 
med de store børn (eller voksne for den 
sags skyld) om tabet af biologisk mang-
foldighed, kommer det hurtigt til at 
handle om rydning af regnskov, tigre og 
krybskytteri eller isbjørne og global op-
varmning. Men hvis der spørges til, 
hvorfor Biodiversitetskonventionen og 
målet om at standse tilbagegangen i 
artsdiversitet inden 2010 er relevant i 
det danske landskab, så går dialogen i 
stå. Eksempelvis overrasker det alle, at 
indenfor den bedst kendte insektgrup-
pe, storsommerfuglene, er knap en fjer-
dedel af arterne rødlistede, hvoraf 30 ar-
ter allerede vurderes forsvundet fra 
Danmark. For de fleste artsgrupper er 
årsagen i høj grad arealanvendelsen - 
nemlig tab, omfang og kvalitet af leve-
steder. Hvordan visualiserer man denne 
sammenhæng for børn, hvis de selv skal 
gøre iagttagelsen gennem aktiviteter i 
naturen?

Af Klaus Peter Brodersen
Naturvejleder
Rådvad Naturskole

Der arbejdes ihærdigt med 
indtastning af data fra lokaliteterne

Foto: Klaus P. Brodersen
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cere en arts-akkumuleringskurve som 
modellerer, hvordan antallet af arter for-
øges med tilføjelsen af nye levesteder. 
For mange elever er det en Aha-oplevel-
se at se kurveforløbet fremkomme på 
skærmen, og senere at interpolere eller 
ekstrapolere på kurven. - Hvor mange 
arter kunne vi forvente at finde, hvis vi 
havde undersøgt yderligere 5 nye leve-
steder - eller hvor mange arter risikerer 
at forsvinde, hver gang vi mister et leve-
sted?
Øvelsen har selvfølgelig visse begræns-
ninger, og fornuftige fortolkninger kræ-
ver et stort antal antagelser (se box). 
Men budskabet er indlysende og danner 
grundlag for en god biodiversitetsdis-
kussion, som der kan arbejdes videre 
med hjemme i klasseværelset. 

Mange kompetencer i spil
Eleverne arbejder i små grupper som 
bliver tildelt hver et levested. På udsko-
lingstrinet kan mødet med den slimede 
eller mangebenede natur være lettere 
grænseoverskridende for visse børn. 
Men samarbejdsfærdigheder og indivi-
duelt ansvar kommer i spil på en anden 
måde, når computeren tændes, og data 
skal indtastes, og når resultaterne skal 
fortolkes. Det er nemlig ikke altid de 
fingre med mest jord under neglene 
som klikker i tastaturet eller efterfølgen-
de giver bud på de biologiske sammen-

hænge! På en god dag når vi at afrunde 
med en diskussion om biodiversiteten i 
Danmark, menneskets ansvar, beva-
ringsværdig natur, bæredygtighed, kli-
maforandringer og samfundsøkonomi-
ske interesser. Læreren får regnearket 
med klassens data med hjem, og der kan 
arbejdes videre med data og diskussio-
ner på skolen. 
Biodiersitetsturene kan gennemføres 
med klasser fra mellemtrinet og op til 
gymnasieniveau. De praktiske rammer 
er langt hen ad vejen de samme, men på 
mellemtrinet fokuseres mere på habita-
ter og tilpasninger, mens de store/unge 
elever udfordres mere på matematikken 
og de værdi- og samfundsmæssige 
aspekter.  

Naturskolens biodiversitetsregneark er opstillet i Excel. 
Det kan rumme 10 lokaliteter og 100 arter/grupper. Regnearket or-
ganiserer artsregistreringen og er forberedt til plotning af bl.a. 
artsakkumuleringskurverne. Regnearket beregner desuden de mest 
gængse biodiversitets-indeks, som findes i de fleste biologibøger på 
gymnasium- og HF-niveau (Berger-Parker, Shannon-Wiener, Pielou, 
Simpsons indeks).
Antagelser og forudsætninger for en meningsfuld fortolkning bør 
indgå i resultatdiskussionen. Heriblandt kan nævnes:
at de undersøgte arealer og habitater bør være sammenlignelige
at grupperne bør have arbejdet lige ihærdigt og lige længe på de 
forskellige habitater
at organismerne fra de forskellige lokaliteter er identificeret til sam-
me taxonomiske niveau
at samme art ikke er blevet kaldt noget forskelligt – eller omvendt.
at gruppernes vurderinger af individantallet bør være sammenlig-
nelige
Alle disse forudsætninger er selvsagt svære at opfylde med en sko-
leklasse som arbejder i 1-2 timer i felten. Ikke desto mindre bliver resultaterne ganske anvendelige, hvis lokaliteterne vælges med omhu.
Desuden skal det nævnes, at artsakkumuleringskurven afhænger af den rækkefølge hvormed lokaliteterne summeres. Vi anvender den mindst optimistiske, som gi-
ver den hurtigste kurve-mætning: først den artsrigeste lokalitet. Dernæst den som bidrager med flest nye arter til den første; og dernæst den som giver flest nye ar-
ter til de to foregående, etc.
Regnearket kan downloades fra naturskolens hjemmeside: www.raadvadnaturskole.dk/ 

En gruppe elever i gang med at identificere 
arter fra den å-nære bredvegetation. 

Foto: Klaus P. Brodersen
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Nationalnycklen

Her står jeg og stirrer mod Sveriges kyst 
og længes mod højere bjerge 
mit hjerte tripper og bakser af lyst 
til at tage med den første færge

Kendt ord fra Svantes viser, men nu 
også gjort til mine. Ikke som Svante for 
at hører Bellmanns viser eller spise tyt-
tebær. Eller for at udnytte den lave kurs 
til at købe billige faldskærme eller lign.  

Næh det er såmænd for at få fingrene i 
det næste nummer af Nationalnycklen. 
Svensker har gjort det igen – slået dan-
skerne – denne gang ikke i fodbold men 
i udgivelse af et naturhistorisk bogværk.  
Ambitionerne er sat højt, målet er at ud-
give et værk der beskriver samtlige le-
vende organismer over bakterieniveau, 
ikke kun for Sverige med for hele Nor-
den.  Regeringen står bag og kronprin-
sessen er protektor. Kunne godt ønske 
sig at der var nogen i Danmark der tur-
de være lige så ambitiøse…… 

Og hvad er så Natio-
nalnycklen. Et bog-
værk der sjældent er 
set magen til. Gen-
nemillustreret med 
tegninger, foto, udbre-
delseskort, beskrivelse 
af arter og grupper så 
man må glæde sig. De 
ypperste tegnere og fo-
tografer er sat på op-
gaven, og bag teksten 
står kompetente folk. 

Her er nøgler til alle arter, og uden af 
være en nørd, så er det faktisk lykkedes 
mig adskillige gange at bestemme dyr 
jeg ellers aldrig ville have en chance for 

at sætte navn på. Selv 
arter der kun er fundet 
Danmark er med. En 
stor tak til broderfolket 
for det. 
Og hvad har alt dette så 
med biodiversitet og 
gøre? Tjah, kald mig en 
nørd. Men hver gang 
jeg får et nyt bind i 
hånden står jeg helt af-
mægtig, og får oplevel-
se af at verden igen er 

meget større end jeg har evne til at fatte. 
Der venter en verden af oplevelser der, 
der skal undersøges og formidles. 
Tag et eksempel. Andet bind der udkom 
omhandler tusindben og skolopendre. 
351 sider!  På svensk mångfotingar og 
dem af mangfotningarne der så ikke har 
så mange ben -  fåfotningar selvfølgelig.  
Et pragtfuldt bind, der viser en mang-
foldighed jeg ikke havde forstillet mig. 
Former, farve og tilpasninger til forskel-
lige miljøer – biodiversitet. Selvfølgelig 
ikke en bog man køber hjem i klassesæt, 
men på naturskolens borgreol er de re-
levant at have stående. Børn og ikke 
mindst voksne kursister får en absolut 
aha-oplevelse, når de kigger i bøgerne, 
og får fortællingen om, at hver gang 
men har ca. 2 sider i ”Vesteuropas In-
sekter”, så kræver det reelt et bind i Na-
tionalenycklen, for med sikkerhed at 
kunne sige hvilket dyr, det handler om. 
Her er tale om artsdiversitet på et højt 
plan. 
Foreløbig er der kommet 10 bind i min 
bogreol – hvoraf alle, indrømmet,  ikke 
bliver lige slidte. Men hver gang en 
øjenåbner der bare gør verden meget 
større. Blandt min personlig favoritter 
er bindet om træbukke, og ikke mindst 
det sidste om boglus og barklus – jo den 
er god nok – et helt bind. Smukt og for-
førende, og man for lyst til at kaste sig 
over endnu en af gruppe af organismer 
man ikke kendte, og straks gå ud og for-
midle dem. 
Og så er der prisen – for godt 300 kro-
ner ligger de i postkassen !!! Og lider i 
ikke som Svante af søgesyge (ellers tag 
broen) og henter dem selv i Sverige er 
de endnu billigere. Fund for et værk af 
den kvalitet.  Så alene for at støtte pro-
jektet, er jeg holdt op med at tage stillin-
gen til, hvad der kommer. Eneste ulem-
pe, som en svensk anmelder skrev, er at 
Ikea må til at tage sig sammen og lave 
nogle kraftigere reoler.
Og om ganske kort tid kommer næste 
bind -  Slimbændlere og Stjerneorme.  
YES.

P O S T K O R T
Postkort fra 
Leif Sørensen
naturskoleleder på 
Trente Mølle

www.nationalnyckeln.se/hem.asp
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Ændringer i biodiversiteten - raten for tab af biodiversitet - har de sidste 50 år været større end på 
noget andet tidspunkt i menneskets historie. Raten for arters uddøen er vurderet til at være omkring 
1.000 gange højere nu end den normale rate for uddøen, som er vurderet på baggrund af studier af fos-
siler. Og højere end ved store klimakatastrofer, vulkanudbrud mv. tidligere i jordens historie.

Blandt andet derfor skal både børn og voksne forstå, hvorfor det er vigtigt at gøre en indsats, og 
her har naturvejledere en vigtig rolle. Man kan vel godt sige, at det meste af det, som naturvejledere 
beskæftiger sig med, handler om at skabe forståelse for at bevare biodiversiteten?

I starten af dette årtusinde var der i naturvejlederordningen en debat, som i 2005 mundede ud i en 
handlingsplan for "Naturvejledning i det 21. århundrede.", udgivet af Fællessekretariatet for Natur-
vejIederordningen i samarbejde med Naturvejlederforeningen.

Heri blev peget på seks indsatsområder for naturvejledningen, hvoraf det ene var at "Bevare natur- og 
kulturværdier og biologisk mangfoldighed for efterfølgende generationer".

Mål og visioner om dette var: "Naturvejlederne skal være med til at skabe forståelse for, at vi skal sikre 
en høj biologisk mangfoldighed i Danmark."

Baggrunden for denne indsats var regeringens "Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbe-
skyttelse i Danmark 2004-2009." Heri hed det bl.a.:

"Undervisning om og formidling af naturen, dens ressourcer og biodiversiteten er centrale emner, hvis 
forståelsen af de ofte komplicerede sammenhænge i naturen og mellem menneske, samfund og natur 
skal blive udbredt fælleseje. Bedre muligheder for at få gode oplevelser og rekreation i naturen er en 
væsentlig forudsætning for at fremme naturforståelsen. " Endvidere blev skitseret redskaber til at nå 
dette mål, bl.a. undervisning, natur- og friluftstilbud til børn og unge samt naturvejledning.

En af de konkrete aktiviteter i handlingsplanen var at "Styrke og udbygge samspillet mellem naturvejle-
dere og grundskole. Anvende erfaringer fra naturvejlederordningen, herunder naturskoler, til at udvikle 
undervisningsmaterialer og biodiversitet til brug for børn og unge."

Biodiversitet  
- og formålet med naturvejledning
Formålet efter seneste justering i 2005 omfatter biologisk mangfoldighed foruden sundhed og borger-
inddragelse.
•	 At styrke befolkningens forståelse for natur, herunder biologisk mangfoldighed, samt miljø og 

kulturmiljø.
•	 At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftsmæssige aktiviteter.
•	 At fremme befolkningens direkte inddragelse og indflydelse i natur- og kulturmiljøforvaltning
•	 At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.

For at leve op til formålet om at styrke forståelsen for biologisk mangfoldighed har Skov- og Natur-
styrelsen udarbejdet følgende materialer:
•	 Følg ræven i naturen - en lærervejledning. 0-3. klassetrin
•	 Det er også min natur. Elevbog og lærervejledning. 5.-6. klassetrin
•	 Plakat om biodiversitet: et verdenskort med over 1000 dyr og planter. Indsat på midtersiderne

Materialerne kan gratis downloades fra Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, se bagsiden.

Tips&Tricks forfattet af  
Annegrete Munksgaard, 

biolog og naturvejleder,  
Skov- og Naturstyrelsen  

agm@sns.dk

NaturvejIedning 
og biodiversitet
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Følg ræven i naturen
En vejledning til lærere, som skal undervise 0.-3. klassetrin om naturens mangfoldighed. Børnene skal 
bruge alle deres intelligenser og sanser, når naturen skal opdages, og ræven skal inspirere dem til det.
Selve vejledningen består af 5 afsnit med konkrete aktiviteter til arbejdet ude og hjemme i klassen.
Endvidere rummer materialet information om bl.a. folkeskolens fælles mål, en grundig præsentation af 
materialet og et fagligt afsnit om naturens mangfoldighed.
Materialet er udviklet af Esbjerg Kommunes Skoletjeneste, Natur- og Kulturformidlingscenter  
Myrthuegård og Forum for Miljøundervisning. Udgivet 2006.
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Tema om biodiversitet
Elevhæfte og lærervejledning til undervisning i 5.-6. klassetrin.
Elevhæftet handler blandt andet om hvad biodiversitet betyder, hvordan mennesker påvirker naturen 
og verdens tilstand. Desuden er der vigtige afsnit om hvordan eleverne kan undersøge biodiversiteten 
omkrig deres skole.
Lærervejledningen rummer angivelser af centrale begreber og mål for de enkelte kapitler i elevbogen, 
faglig opdatering, forslag til aktiviteter og vejledning til at arbejde med emnet i et 12-timers forløb i 
skolen.
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Mere om biodiversitet 
FN’s biodiversitetskonvention definerer den biologiske mangfoldighed således:
Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende 
organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som 
organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen inden for 
og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer. 

EU’s miljøministre vedtog i marts 2010 et nyt mål for biodiversitet. I 2020 skal tabet af biodiversitet 
i hvert medlemsland være stoppet, og den natur, der er i tilbagegang, skal så vidt muligt genoprettes. 
Derudover er det aftalt, at der fremover skal være delmål, så det bliver muligt at følge udviklingen un-
dervejs. På den måde vil man undgå at det går ligesom med 2010 målene. EU-Kommissionen forventes i 
slutningen af 2010 at fremlægge et forslag til en ny biodiversitetsstrategi, som skal lægge rammerne 
for indsatsen frem til 2020.

Om biodiversitet 
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside: Arter, genetik, indi-
katorer, økosystemer og naturtyper, begrebet biodiversitet, 
kommunernes opgaver, nordens natur og internationale

http://www.blst.dk/NATUREN/Biodiversitet/

Den danske biodiversitets portal - Danmarks Biodiversi-
tets Clearing House Mechanism

http://dk-chm.dk/

Om hjælp til undervisning ude
Følg ræven i naturen

http://www.skovognatur.dk/Ud/Undervisning/Materia-
ler/foelg_raeven/

Det er også min natur
http://www.skovognatur.dk/Ud/Undervisning/Materia-
ler/MinNatur/minnatur.htm

Biodiversitet landkort
http://www.skovognatur.dk/Ud/Undervisning/Materia-
ler/Verdenskort.htm

Skoven i skolen http://skoveniskolen.dk/

Naturkanon -insekter
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2010/Kanon-
haefte.htm

Grønt Flag Grøn Skole
http://www.groentflag.dk/page.
php?page=226&menu=1

Udeskole
Viden om udeskolens teori og praksis

http://udeskole.dk/

Find en naturvejleder
Her kan du søge efter en lokal naturvejleder 

http://naturvejledernet.skovognatur.dk/Naturvejle-
dere/

Ud i naturen
Her kan du søge efter fx overnatningspladser, bålpladser, 
naturfitnes og meget andet ..

www.udinaturen.dk

Aktiv i naturen
Her kan du læse om naturlegepladser, sundhed i naturen, 
turforslag og meget mere ..

http://www.skovognatur.dk/Ud/Aktiv/

UDEskole.dk
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Danmarks natur 2010 – 
om tabet af biologisk 
mangfoldighed

Som en status og en opfølgning på ar-
bejdet med at leve op til Biodiversitets-
konventionens målsætninger – eller må-
ske snarere manglen på indsats fra den 
danske regerings side, har organisatio-
nerne bag Det Grønne Kontaktudvalg 
netop udsendt rapporten ”Danmarks 
natur 2010 – om tabet af biologisk 
mangfoldighed”.

Fra rapportens forord citeres:
”Den manglende indsats kan de grønne 
organisationer i Danmark ikke sidde 
overhørig. Vi har i regi af Det Grønne 
Kontaktudvalg og på frivillig basis skre-
vet en rapport om tilstanden af ”Dan-
marks natur 2010”, hvis udgivelse er ble-
vet mulig gennem generøs støtte fra Aage 
V. Jensens Fonde.
Rapporten fremlægger status over den 
eksisterende viden for skovene, havmiljø-
et, pattedyr, fugle, fisk, padder og kryb-
dyr, insekter, planter, svampe og laver, og 
både fremgange og tilbagegange for na-
turtyper og arter omtales. Meget af biodi-
versiteten mangler vi dog viden om, hvil-
ket i sig selv er en vigtig konstatering. Til 
sidst sammenfattes rapporten til en status 
over, hvordan det er gået, siden den nu 
berømte udtalelse om, at ”ikke en frø, 
ikke en fugl, ikke en fisk har fået det rin-
gere som følge af regeringens miljøpoli-
tik.”
Vores rapport viser, at meget af naturen i 
Danmark stadig har det dårligt, og at na-
turen mange steder forsvinder mellem 
fingrene på os. Løsningen er i princippet 
enkel: Vi skal have naturen tilbage. Fol-
ketinget og regeringen skal give det høje-
ste politiske prioritet at udvikle nye tro-
værdige politiske mål, som sikrer en 

effektiv beskyttelse af biodiversiteten – 
vores naturkapital. En god start vil være 
en fyldestgørende implementering af Fug-
le-, Habitat- og Vandrammedirektiverne.
Konkret peger rapporten på, at et af ho-
vedproblemerne er det intensive danske 
landbrug, og at der er behov for at udvide 
og pleje lysåbne naturtyper som heder, 
overdrev og enge. Tilsvarende er der stort 
behov for at øge arealet med urørt skov 
og for at udlægge større sammenhængen-
de områder både på land og på havet til 
naturbeskyttelse.
Vores budskab til politikerne er derfor, at 
den danske regering og Folketinget vedta-
ger en national plan for beskyttelse, pleje 
og genopretning af den danske natur. 
Kun ved en langsigtet og politisk holdbar 
plan kan vi få vendt tilbagegangen i bio-
diversiteten til en rigere og mere mang-
foldig natur i Danmark.”

Danmarks natur 2010
- om tabet af biologisk mangfoldighed

Det Grønne Kontaktudvalg

FN har udnævnt den 22. maj 2010 til at markere Biodiversitetskonventionens målsætning om at bremse tabet af Jordens 
rigdom af arter, økosystemer og genetiske variation senest i 2010. Denne målsætning har EU taget til sig, men det har ikke 
hjulpet synderligt, for landene – herunder Danmark – har gjort meget lidt for at leve op til egne målsætninger.  

For at minde myndighederne om dette svigt har de grønne organisationer i Danmark på frivillig basis skrevet denne rapport 
om tilstanden for Danmarks natur 2010. Rapporten kan læses af alle naturinteresserede danskere, men den er i særlig grad 
henvendt til det politisk-administrative system med ansvar for naturforvaltningen i Danmark. Den er skrevet i let tilgængelig 
prosa og med masser af illustrationer, og den har fyldige kildeangivelser til dokumentation af de fremførte oplysninger.  

Vi har bestræbt os på at gøre rapporten velafbalanceret og fair. Den omtaler såvel fremgange og tilbagegange for naturtyper 
og arter som forvaltningsmæssige initiativer og mangel på samme. Vi fokuserer på, hvad der rent faktisk er gjort og ikke så 
meget på, hvad der er mere eller mindre troværdige planer om at gøre.  

Rapporten består af 14 kapitler om forskellige aspekter af biodiversitetsproblematikken. Den strækker sig fra Danmark som 
levested for organismerne til overordnede vurderinger af, hvad der er årsagen til naturens ofte miserable tilstand. Hvert ka-
pitel er en oversigtsartikel baseret på den eksisterende viden, men meget af biodiversiteten mangler vi stadig helt basal viden 
om. De data, vi har, viser, at det især ser sort ud for landbrugslandets naturindhold, og at der tillige er store problemer for 
skovens og havets mangfoldighed af arter og økosystemer. 

Rapporten er udgivet på initiativ af Det Grønne Kontaktudvalg, der er et kontaktforum for Danmarks naturbevarende 
organisationer.

D
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arks natur 2010 - om
 tabet af biologisk m

angfoldighed 
 

D
et Grønne Kontaktudvalg

Rapporten kan købes for 45,- 
bl.a. hos DN, og den kan  
downloades som pdf-fil på 
web-adressen:
http://static.webproof.com/page-
flip/336/13931/index.html#/1

41
NATUR vejleder  •  19. årg.  •  nr. 3  •  2010 



Formålet er, at få alle forbipasserende til 
at stille netop det spørgsmål. Svaret er, 
at båden ligger klar til at vi umiddelbart 
kan stige ombord den dag isen på Ant-
arktisk smelter.
”Jamen gør den da det?”
Sikkert ikke lige de første på tusind år, 
men det er godt at være forberedt.
Mange har hørt at den globale opvarm-
ning kan medføre at havet stiger op til 7 
meter og andre har hørt andre tal. Man 
hører i det hele taget så meget. Skal man 
have noget gjort ordentligt, skal man 
gøre det selv!
Så prøv lige at regne efter:
På Antarktis ligger der 30 mio. kubikki-
lometer is, hvilket er ca. 90 % af alt is på 
kloden. 

Jorden er en kugle med en radius på tæt 
ved 7000 km – vi naturvejledere regner 
med runde tal! Overfalden af en kugle 
udregnes som 4 π r2. Ca. 2/3 af kloden 
er dækket af hav. Naturligvis skyller ha-
vet noget ind over den resterende tred-
jedel, når vandstanden stiger, så alt i alt 
er det meget fornuftigt at tøjre sin båd i 
toppen af et højt træ!

Fortøjningen af båden i træet var star-
ten på den klimadag for praktiske na-
turvejledere, som Naturskolen i Viborg 
Kommune afholdt 5. marts. 
Herefter gik det slag i slag med en meget 
bred vifte af ideer. Henning Givskov og 
Carsten Jensen fra Klosterheden kogte 
vand med deres store hulspejl. Dvs. 
kogningen gik lidt i stå, da der gik en 
sky for solen, men lunkent nåede vandet 
da at blive. Vi diskuterede om en almin-
delig parabol beklædt med stanniol eller 
en pizzabakke presset i samme form 
måske kunne bruges som et billigt alter-
nativ til den halvdyre professionelle mo-
del, som vi fik demonstreret – forsøg 
selv, når forårssolen skinner!

”Genplant planeten!” lyder sloganet for 
en kampagne for skovplantning. Skov 
binder nemlig ca. 10 tons CO2 pr. ha pr. 
år. Det er da til at føle på. Hver dansker 
udleder i gennemsnit 9,4 tons CO2 pr. 
år, så hvis vi her især tilplanter en ha 
kan vi pudse glorien og erklære os CO2 
neutrale!
Spørgsmålet er imidlertid om, det er 
ambitiøst nok at være neutrale. Skal vi 

Klimadag på 
Naturskolen 
i Viborg 
Kommune

”Hvorfor hænger den båd oppe i træet?”

En simpel opstilling til kogning af en gryde vand

Tekst: Jens Frydendal

Fotos: Sari Lange
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ikke forsøge at være CO2 positive (eller 
negative – afhængig af, hvordan man 
regner). En urørt skov bidrager f.eks. 
hverken fra eller til til CO2 – regnska-
bet. I sådan en skov ligger de døde træer 
og rådner CO2 ud i atmosfære i samme 
takt som de levende fanger den op. Skal 
man have sådan en skov til at binde 
CO2, må man ind med motorsaven, så 
de store stammer kan laves til bjælker, 
møbler og andet brugbart, som kan stå 
og holde på den opmagasinerede CO2 i 
en afsides krog i hundredvis af år. En 
norsk stavkirke er målet!

Det er jo ikke alt træet i en stamme, der 
kan blive til norske stavkirker. Grenene 
f.eks. duer ikke til den slags ting. Dem 
kan vi lade ligge og rådne til glæde for 
biller og svampe m.m. hvilket er en ud-
mærket idé, men ikke godt for CO2 –
regnskabet – højest neutralt, og vi er 
som nævnt mere ambitiøse! Hvis vi la-
ver brænde af det, der ikke kan blive til 
stavkirker, kan vi lade en tilsvarende 
mængde olie og kul ligge i jorden, hvor 
det hører til.

Det er imidlertid ikke helt ligegyldigt, 
hvordan vi bruger brændet. Vibe Winc-
kles fra Naturskolen i Viborg Kommune 
har udviklet en ”klimaspand”, der i sin 
geniale enkelthed består af en zink-
spand, hvor bunden er skåret af og der 
er lavet et lufthul i siden. Vender man 
spanden på hovedet, kan der stå en gry-
de på bunden og man kan fyre ind gen-
nem hullet. Laver man nu et forsøg, 
hvor man samtidigt koger en liter vand 
over et almindeligt bål og over klima-
spanden, vil man se, at klimaspanden 
med kun et brøkdel af det brænde, der 
skal bruges i det almindelige bål, kan 
koge vandet på en tilsvarende lille brøk-
del af den tid, som det tager på det al-
mindelige bål. Prøv selv! Man kan så 
mene, at det almindelige bål er langt 
mere hyggeligt, men sådan er der så me-
get. Forsøget er et udmærket udgangs-
punkt for en diskussion af forholdene i 
lande, hvor træmanglen gør at skovene 
bliver ødelagt, og folk bruger alt for me-
get af deres tid på bare at skaffe brænde 
til madlavningen. Her kunne klima-
spanden gøre underværker.

Kildevandet i Danmark har en tempera-

tur på ca. 8º C året rundt, og hvorfor har 
det nu det? Jo, gennemsnitstemperatu-
ren i Danmark er ca. 8º C, og kilden står 
altså stille og roligt og holder øje med 
temperaturudviklingen. Hvis der er no-
get om det med, at temperaturen vil sti-
ge, vil kilden til sin tid have måske en 
temperatur på 10º C eller mere, alt efter 
hvor sløve vi er i vendingen med hensyn 
til at få gjort noget ved den globale op-
varmning. Hold øje med kilden – den 
ved hvad vi har gang i!

Træer er gode til at opsamle CO2, men 
andre planter gør også en stor indsats. 
Spagnumplanten har f.eks. i mange tu-
sind år haft travlt med at samle CO2 for 
at pakke det ned i moserne, hvor det lå 
godt gemt væk, lige til vi mennesker 

Klimaspanden koger en liter vand 
med meget mindre brænde end over 
et almindeligt bål - prøv selv !
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kom på den idé at grave det op igen, el-
ler begyndte at opdyrke moserne. Mose-
jord, der bliver drænet, pløjet og dyrket 
brænder i størrelsesordenen 2 cm af om 
året. Hvis man kikker på et Danmarks-
kort og ser, hvor store arealer, der de se-
neste halvandet hundrede år er opdyr-
ket, får man en fornemmelse af, hvor 
enorme mængder CO2 der i den perio-
de er sendt ud i atmosfæren ved siden af 
det, der er fyret af som olie og kul. Man 
regner med at 25 – 30 % af jordens CO2 
udledning stammer fra opdyrkning og 
skovafbrænding sammenlagt. Hvis vi 
kan dyrke jorden, så der bliver et større 
humusindhold pr. ha er det et plus i 
CO2 – regnskabet.

Klima er vejret over en lang periode – 
30 år typisk. Man kan sige at klimaet er 
meget vejr! 
Naturskolen i Viborg Kommune har i 
mange år haft god efterspørgsel efter te-
maet ”Vejr og vind”. Det har nu fået 
navneforandring til ”Vejr og klima”, 
hvilket ikke har dæmpet efterspørgslen. 
Måling af vindhastighed og –retning 
samt temperatur- og fugtighedsforhold 
er et godt udgangspunkt for en drøftelse 
af vejret gennem tiderne og dermed alt-
så klimaet.
En beskrivelse af ”Vejr og klima”-temaet 
kunne være grundlaget for et helt ”Tips- 
og trix” indlæg.

Henning Givskov demonstrerede, hvor-
dan måling af temperatur og fugtighed 
på hhv. en syd- og en nordskråning en 

varm sommerdag kombineret 
med en analyse af plantevæk-
sten giver en fin illustration af 
mikroklimaets betydning. 
Temperaturforskellen kan 
være af en størrelsesorden, 
der svarer til den gennemsnit-
lige temperaturforskel fra 
Danmark til Rom!
Helle-Marie Taastrøm og 
Arne Kristensen fra Randers 
Naturskole præsenterede os 
for Klima Karla, der spillede 
hovedrolle i et stort klimaar-
rangement for børnehave-
børn i Randers kommune. 
Oplægget var, at der ikke 
skulle være nogen dommer-
dagsstemning, men kun in-

spirerende indslag. Det lykkedes med 
saftevandstemperaturforskelle, snurren-
de vindmøller og blinkende lygter. 

Hanne Lauritsen, overlevet grøn guide 
fra Frederikshavn Kommune, havde til-
svarende eksempler med fra et klimaløb 
for voksne i hendes del af landet. 

Sven Møller Nielsen fra Fossdalen gjor-
de under den kakkelovnstilberedte fro-
kost og det lokale øl rede for, hvorfor 
der ikke er giraffer på Grønland, og så-
ledes berigede bevægede vi os hjemad 
gennem snestormen. Skulle nogen i den 
forbindelse sidde og få en lomborgs tan-
ke om at klimaforandringen måske var 
lidt opreklamerede, kunne man bare hu-
ske på Peer Høgsbergs just downloade-
de verdenskort, der dokumenterede at 
temperaturen verden over pt. ligger un-
der det normale i en lille afkrog af Jor-
den, der tilfældigvis strækker sig fra 
Europa og lidt ind i Sibirien. Resten af 
globussen kan som i de seneste mange 
år udvise temperaturer en del over det 
normale. Nuuk har vinteren igennem 
døjet med dårligt slædeføre på grund af 
høje plustemperaturer, og har man fulgt 
med i vinterolympiaden vil man vide at 
den i usædvanligt grad foregik i skjorte-
ærmer og tøsjap.

Klimadagen på Hald er et eksempel på 
en efter vores lokale meninger meget ef-
fektiv form for efteruddannelse. I stedet 
for at lede med lys og lygte efter et kur-
sus, der omhandler det emne, vi gerne 
vil være klogere på, har vi haft stor for-
nøjelse af, at invitere kollegaer over en 
bred vifte til at komme og udveksle ide-
er. 

Viden er en dejlig ting, der kan deles 
med andre uden at man selv mister no-
get ved det. Vi vender tilbage med en ny 
invitation næste gang, vi kommer i tan-
ke om noget, vi ved for lidt om!

Måling af den midjyske indlandsis
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Drama og 
det narrative
Vi har lavet et 3-årigt læringsprojekt, 
hvor jeg har forsket i formidlingsteknik-
ker, og i hvordan man kan få flere elever 
til at interessere sig for naturfag. Projek-
tet endte med at vi kunne offentliggøre 
en rapport, der viser en signifikant stør-
re interesse for naturfag i de klasser, 
som deltog i projektet i forhold til en 
gruppe af kontrolklasser. Det er de me-
toder, jeg fandt frem til, som vi bygger 
formidlingen på nu: Drama og det nar-
rative.

Det uventede
Klokken er 9:05 tirsdag morgen, og 
rundt om mig sidder en flok morgen 
ugidelige 8. klasser. Jeg har det lidt 
mærkeligt i maven, for jeg ved, at om et 
minut skal jeg lave skuespil for dem. En-
ten vil de synes, det er super fedt, eller 
også vil de give mig fingeren. Jeg siger 
goddag og velkommen: I dag vil jeg 
starte med at lave et lille skuespil for jer, 
og dagen ender med, at I skal lave skue-
spil for mig og de øvrige gæster på Na-
turama. De kigger på mig med åben 
mund og vantro øjne.

Iscenesættelsen, nysgerrigheden, sanserne.
Naturama er et Naturhistorisk Zoologisk 
Museum, men til forskel fra de naturhi-
storiske museer i Århus og København, 
er det bygget op som et teater. Ideen er at 
vække de døde dyr til live. Derfor er de 
taget ud af montrene og iscenesat med 
teater lys. Lyset og stemningen i museet 
ændrer sig fra torden og regnvejr til klar 
stjernehimmel og ender med solopgang 
og fuglekvidder. Det gør, at udtrykket i 
dyrenes kropsprog hele tiden forandrer 
sig, og lysets spil i dyrenes pels eller fjer 
iscenesætter dyrenes tilpasning og ca-
mouflage som i naturen. F.eks. månens 
stråler i grævlingens pæls.

Videnskabsteater.
Eleverne fra 8. klasse kigger på mig og 
udtrykker tydeligt, at de ikke lige er 
mentalt klar til at se eller lave skuespil. 
Jeg tager min fjernbetjening frem og 

trykker på knappen. Hele rummet bli-
ver totalt mørkt, og alt bliver stille.
Jeg trykker igen, og en kæmpe sol kom-
mer op på væggen. Jeg trykker endnu 
engang, og lysets stråler rammer dyrene 
i udstillingen samtidig med, at der høres 
elektronisk musik, og silhuetter af plan-
ter ses på væggene.

Med dramatisk stemme begynder jeg at 
fortælle om solens energi, kvælstoffets 
kredsløb, kulstoffets kredsløb, rovdyre-
nes betydning for balancen i naturen, 
vandets kredsløb og det arktiske økosy-
stem. Lyde, musik, lys, billeder og film 
understøtter fortællingen. Under fortæl-
lingen går jeg rundt mellem dyrene på 
podierne og bruger dem som medskue-
spiller. Man må jo kun tale om det, man 
ser, lærte jeg engang på et naturvejle-
derkursus.  

Fagligheden.
De forskellige faglige historier, vi fortæl-
ler, og som eleverne skal arbejde videre 
på under besøget, er skrevet til gymna-
sialt niveau, men kan differencernes helt 
ned til indskolingen. 
For at finde ud af om vi rammer mål-
gruppen og flow-kurven, filmer vi ele-
verne/ de studerende under formidlin-
gen. Og det er i sandhed her, vi finder 
ud af, om vores formidling virker. Hvis 
vi kan se, at de SMS’er, hvisker til hinan-
den eller gaber, bliver den del af under-
visningen pillet ud - MED DET SAM-
ME eller lavet om, indtil vi kan se på 
nye optagelse, at eleverne har glemt tid 
og sted.

 3-årigt læringsprojekt på  
museet Naturama i Svendborg...

Rapporten kan hentes på Undervisningsmi-
nisteriets site uvm.dk og søg på naturama.

Du kan også knaste løs med nedenstående: 
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkesko-
len/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkesko-
len/Udd/Folke/2010/Apr/100422%20Na-
turfag%20skal%20laeres%20med%20
alle%20sanser.aspx

Simon Høegmark 
Naturama i Svendborg

45
NATUR vejleder  •  19. årg.  •  nr. 3  •  2010 



46

Fo
ren

in
g

en
s Led

er

N
A

TU

RVEJLED
E
R

FORENINGEN

Formand for  
Naturvejlederforeningen
Dorrit Hansen

Ranger in danger!
Alle der er Facebook-venner med vores 
australske kollega Sean Willmore, som 
bl.a. har rejst verden, incl. DK, rundt for at 
producere rangerfilmen ”The thin green 
line”, er nok også stødt på fænomenet 
”Ranger in danger”. 

Sean har nemlig i samarbejde med forfat-
teren Alison Reynolds skabt en række bø-
ger med tilhørende webspil for større 
børn, hvor de rejser rundt som ”ranger in 
training” og via kloge beslutninger om, 
hvilken vej bogen læses, skal kæmpe for at 
redde klodens vilde dyreliv. 

Det er farligt, ligesom i virkelighedens 
verden, deraf titlen – mange rangere har 
betalt med livet for denne indsats mod 
krybskytter mv. og Sean har etableret ”The 
thin green line foundation” for at støtte ef-
terladte familier.

I Seans verdens – både den virkelige og 
den i Ranger in danger-bøgerne - foregår 
en meget direkte kamp for biodiversitet, 
som jo er temaet for dette blad. I Dan-
mark er det hele ikke så dramatisk, selvom 
der bestemt også er udfordringer på biodi-
versitetsfeltet hos os. Det er blot lidt svæ-
rere at få øjenkontakt med problemer og 
mulige løsninger, og det er bl.a. naturvej-
ledernes opgave at skabe denne.

Det er dog ikke den opgave, der er det far-
lige for os for tiden – heri fandt jeg blot 
linket til bladets tema og lejlighed til at 
fortælle om Seans fantastiske indsats.

Nej, vi er ”rangers in danger” på grund af 
de prioriteringer, der foregår rundt om-
kring i stat og kommuner mv. – og som 
afstedkommer: 

- at naturvejlederstillinger ikke genbesæt-
tes ved fratrædelse til anden stilling,
- at naturvejledere i højere grad skal løse 
andre opgaver, fx som konsulenter i skole-
området.
- at naturvejledere oplever, deres arbejds-
plads være i farezonen under kommunens 
budgetforhandlinger
- at naturvejledere oplever, deres arbejds-
plads kan blive omdannet til en produkti-

onsskole, hvor størstedelen af indtægterne 
skal komme fra statstilskud til de elever, 
der skal gå der – så hvad med naturvejled-
ningen?
- at naturvejledere oplever, at budgettet på 
deres arbejdsplads skrumper - og at det 
forventes, at hvis jobbene skal beholdes, så 
skal der findes og udføres en del indtægts-
dækket virksomhed – for hvem og af hvil-
ken karakter kan det blive?
- at naturvejledere ganske enkelt fyres
 - at naturvejledere får stress…

Ingen af disse eksempler er opdigtede – 
det er blot noget af det jeg er stødt på i de 
sidste par måneder – alle eksempler fra 
Sjælland – hvordan ser det ud i Jylland? 

Cirka når dette blad lander i din postkas-
se, får du også sendt et par spørgsmål via 
foreningens hjemmeside, et par spørgs-
mål, der skal hjælpe til at belyse, hvor stort 
problemet er på landsplan. Selvfølgelig 
skal der være dynamik på jobmarkedet, 
men jeg fornemmer, vi er mere i farezo-
nen nu end tidligere. 

Hvad skyldes det? Er vi gode nok til at 
gøre opmærksomme på os selv - kobler vi 
os godt nok på skoleudvikling, på sund-
hedsarbejde, på netværksindsats og ny 
teknologi? Kommer vi tit nok i medierne - 
og med de rigtige historier? Rigtig mange 
gør det formidabelt, men…

Er vores egen mangfoldighed i virkelighe-
den – uover at være vores styrke, i virke-
ligheden også vores store svaghed? Og bli-
ver vores arbejde fx for den biologiske 
mangfoldighed på den måde stækket? Jeg 
har nævnt det før – måske mangler vi en 
mere klar agenda, en mere klar profil – det 
kan blive for let at spare os væk – og så 
kan det ske i en tid som denne.

Der er ingen nemme svar her, og pladsen 
er løbet ud – men naturvejlederne må 
ikke ende på listen over uddøde arter – så 
sluttelig en opfordring fra Ranger in dan-
ger-universet: Decide your destiny!

Dorrit Hansen
www.fivemile.com.au/ranger-in-danger.html
www.rangerindangergame.com/rangerindanger/
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Naturvejlederforeningens formål er at:  

•	 arbejde for at alle sikres muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.

•	 fremme og opmuntre et højt kvalitetsniveau af naturvejledning og natur-

skolevirksomhed.•	udgøre et forum for kontakt mellem personer beskæftiget med naturvejled-

ning og naturskolevirksomhed med henblik på spredning af erfaringer og 

information.•	 følge og fremme udvikling af pædagogiske metoder inden for naturvejled-

ning og naturskolevirksomhed.
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yt fra Bestyrelsen 
...fra venstre:  
Rikke, Arne, Jes, Tim, Jacob, Michael..... 
Tomas, Dorrit og Marianne. 
 ...se flere oplysninger om bestyrelses-
medlemmerne på side 2

Naturvejlederforeningens 
bestyrelse

Nordisk-Baltisk forum for naturformidling . . . . 
....afholdt sit årlige seminar i september i Finland. En række medlemmer af forenin-
gen, heriblandt Jes og Dorrit fra bestyrelsen og Stella fra redaktionen, deltog. Tema-
et – udover den traditionelle udveksling mv. – var formidling af biodiversitet, som 
Stella fortæller om på dette blads side 26. 

I seminaret deltog repræsentanter fra Sverige, Estland, Letland, Norge, Finland og 
Danmark. Seminaret var yderst veltilrettelagt, og finnerne havde lagt mange kræfter 
i at vi fik gode oplevelser og rammer for udveksling, med sauna og søbad, en aften 
med traditionel finsk mad, besøg i en levende skovarbejderbolig indrettet som for 
100 år siden mv. Stadig er det dog en udfordring at få flere af deltagerne til at bidra-
ge med ”good practice” på årets tema, og foreningen vil arbejde videre på at sikre 
det bedst mulige faglige indhold i samlinger som denne. Formentlig vil Sverige stå 
som arrangør af næste seminar, med Estland som et muligt alternativ.
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Esbjerg blev ”Danmarks Friluftskommune 2010”
Friluftsrådet udskriver hvert år en konkurrence blandt Danmarks kommuner om 
hvem der gør mest for friluftslivet. I år var temaet ”Formidling af friluftsliv og na-
turoplevelser”. Esbjerg Kommune blev af Friluftsrådet udpeget som Danmarks Fri-
luftskommune 2010 og dermed vinder af Friluftsrådets årlige kommunepris.

Esbjerg vandt prisen på baggrund af en konkurrence med deltagelse af 15 kommu-
ner.. Konkurrencen havde et utroligt højt niveau, og juryen på 6 personer var meget 
imponeret over kommunernes indsatser. Faktisk havde alle 15 kommuner gjort en 
prisværdig indsat for at formidle friluftsliv og natur. Til finalen udpegede juryen 
fem kommuner: Esbjerg, Fredensborg, Odense, Middelfart og Rudersdal. I sin be-
grundelse for at kåre Esbjerg som vinder, skrev juryen følgende:

Esbjerg Kommune har på forbilledlig vis formidlet natur og friluftsliv i det forgangne år, og vi fornemmer, at kommunens 
mange spændende formidlingstiltag har haft en stor bredde og er nået ud til mange brugergrupper. 
Kommunen har en vision om, at alle der vokser op i kommunen skal have livsvarige stemningserindringer gennem friluftsliv 
og naturoplevelser. Det synes vi er en flot vision, og vi glæder os over at se, at kommunen vil forsøge at leve op til visionen 
gennem en konkret strategi for nye formidlingstiltag. Således vil der i de kommende år komme endnu flere formidlingstilbud 
i kommunen.

Med prisen følger ikke blot æren og retten til at markedsføre sig som ”Danmarks 
Friluftskommune 2010”. Med prisen følger også en kontant præmie på 250.000 kr., 
som kommunen skal anvende til at få virkeliggjort nogle af sine planer for formid-
ling af friluftsliv og naturoplevelser.
Naturvejleder siger tillykke til Esbjerg Kommune

Arne Bondo-Andersen  

Guldager 40 år
Den 23. september fejrede Skoletjenesten i Esbjerg Kommune 40 års jubilæum – 
den dag var det nemlig 40 år siden Danmarks 1. naturskole åbnede i Guldager Plan-
tage. Og det blev fejret – 100 indbudte gæster fra fjern og nær oplevede en natur-
skole der summede af børn og aktiviteter.

Arne Bondo-Andersen fra Naturvejlederordningens bestyrelse var inviteret til at 
holde en festtale for de mange gæster. Han sagde: Et stort tillykke fra Naturvejle-
derforeningen til en ualmindelig ungdommelig 40-årig.
For godt 40 siden – sidst i 1960erne – konstaterede en del fremsynede skovfolk, at 
en skovtur for en skoleklasse kan bruges til andet og mere end madpakke og leg – 
den kan også bruges til at stimulere børns medfødte interesse for naturen. Mange af 
disse skovfolk løb 
panden mod en mur 
– hvad var det for no-
get at bruge tid på! 
Men nogle få steder – 
her i Esbjerg og i Nør-
reskoven ved Køben-
havn – skete miraklet: 
Skovfolk og fremsy-
nede skolefolk fandt 
hinanden, de så mu-
lighederne og be-
gyndte i fællesskab at 
udvikle nye under-
visningstilbud til 
børn. Sædekornet 
faldt i frugtbart 
muld, for at bruge et 
bibelsk citat. Arne holder festtale
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Efter nogle års eksperimenteren med at undervise i skoven blev der i 1970 etableret 
en base for undervisning i form af et lokale her i en ombygget stald her Guldager 
Plantage. Danmarks 1. naturskole var født.  Et år senere blev den 2. naturskole, Fi-
skebæk Naturskole, etableret i Nørreskoven i en norsk bjælkehytte i samarbejde 
mellem Statsskovbruget og 4 kommuner. Og det har lige siden ærgret os i SNS over 
at vi ikke kom først – men det gjorde Esbjerg altså.

Konceptet var det samme i de 2 naturskoler: Børnene skal for en stund væk fra klas-
selokalet, de skal ud og se, høre og føle naturen og de skal selv være aktive. Og de 
skal møde ”rigtige mennesker” ude i naturen – folk der ved hvor ræven og uglen 
bor!

Her i Guldager tog man allerede i 1970 endnu et vigtigt initiativ, nemlig til at etable-
re en jernalderlandsby. For naturskolen her betød det at natur og kultur blev hægtet 
sammen på en ny og enestående måde, som ikke var set tidligere. For det mere enk-
le liv i jernalderen i tæt kontakt med naturen demonstrerer noget om samspillet 
mellem mennesker og natur, som er svær at få øje på i vort komplicerede samfund.
 
Et naturskoleophold her gjorde indtryk på børnene. De huskede det de havde set og 
lært – og de slæbte deres forældre herud næste søndag. Utallige delegationer fra 
ind- og udland kom i årenes løb og besøgte naturskolerne i Guldager og Fiskebæk. 
De tog inspirerede hjem – og i dag har vi omkring 100 naturskoler i Danmark. 

Indenfor de sidste 10 har forskerne interesseret sig meget for naturskoler, økobaser 
og udeskoler – kært barn har jo mange navne. Og de har fundet ud det mange af os 
har troet på hele livet: Det nytter med naturskoler – det giver harmoniske børn 
med naturforståelse!
  
Guldager Naturskole startede i 1970. Samme år var jeg til en konference i Europarå-
det. Blandt de mange foredrag her var der et der hed ”Countryside Interpretation” 
ved en Don Aldridge. Jeg spurgte en engelsk kollega hvad ”Countryside Interpreta-
tion” var, men det anede han ikke. Jeg gik til foredraget – og jeg blev miljøskadet for 
hele livet. Don kom fra Skotland, hvor han var i gang med at opbygge en rangerser-
vice med hovedvægten lagt på formidling efter modeller fra nationalparkerne i 
USA. Formålet var at skabe en større naturforståelse og få folk til at færdes hensyns-
fuldt i naturen. ”Naturvejledning foregår ikke i et klasseværelse eller foredragssal” 
sagde Don ”det forgår derude. Og det formidles ikke gennem bøger og foldere, men 
gennem rigtige mennesker, der kender deres natur som deres egen bukselomme”. 
Og jeg sad og tænkte: ”Jamen det er jo lige det vi i Danmark er i gang med i Guld-
ager og Fiskebæk”.

Om aftenen gik Don og jeg ud og drak rødvin – og vi snakkede hele natten.  Det 
blev til et livslangt venskab med Don og til et mangeårigt inspirerende samarbejde 
mellem Skotland og Danmark. Den aften blev kimen lagt til den danske Naturvejle-
derordning. 

I midten af 1980erne startede vi Naturvejlederordningen som et forsøgsprojekt ud 
fra en erkendelse af at Danmark nu var ved at blive et moderne industriland med en 
stor bybefolkning med ringe kontakt med naturen og en for lille naturforståelse. In-
spirationen kom bl. a. fra Skotland, men ordningen blev baseret på vore danske er-
faringer med folkeoplysning og med aktiviteter med børn i naturen på de nu næsten 
50 naturskoler i Danmark.  

Her i Esbjerg havde babyen fra 1970 nu vokset sig til Skoletjenesten – til en sprud-
lende teenager. Og det var nærmest en selvfølge, at der hurtigt opstod et spændende 
og konstruktivt samarbejde mellem Naturvejlederordningen og Skoletjenesten i Es-
bjerg. Utallige kurser og seminarer blev holdt her kommunen, hvor I delte ud af je-
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res erfaringer. Og skulle der laves et stykke udviklingsarbejde spurgte vi ofte fra SNS 
om ville påtage jer opgaven. Og det ville I – og I løste den altid med stor entusiasme 
og professionalisme. Sloganet ”Ud med børnene” blev født her – og det blev den 
nysgerrige ræv, der undersøger biodiversiteten, også.

I dag har I ikke mindre end 7 naturvejledere i Skoletjensten, som er tilknyttet Na-
turvejlederordningen  – flot ! Og I har med stor entusiasme kastet jer ud i at bygge 
et flot besøgscenter på Myrtuegård og I er med til at bygge bro mellem land og by 
ved at formidle ”Operation  Engsnarre”.

Jeg har haft det privilegium at følge Skoletjensten i Esbjerg i alle dens 40 år. Og na-
turligvis har jeg tænkt over hvor al jeres energi og dynamik kommer fra.

Og jeg har set, at I samarbejder tæt forvaltningerne imellem. Og i samarbejder tæt 
både med kommunens museer, med frivillige organisationer og med erhvervslivet 
som f.eks. landbrug og havn. Alt det giver inspiration og dynamik.

Den 2. vigtige faktor er, at I har samlet en stordel   kommunes natur-, kulturmiljø- 
og friluftstilbud i én enhedsorganisation – Skoletjenesten. Det giver en stor syner-
gieffekt at samle en flok begavede mennesker i én organisation til gensidig inspirati-
on – frem for at de hver for sig sidder alene i deres egen hule! 

Esbjerg Kommune er for nylig af Friluftsrådet blevet udnævnt Friluftskommune 
2010. Og jeg kan ikke lade være med at læse Friluftsrådets begrundelse for at tildele 
Esbjerg prisen op - for den er så flot:
”Esbjerg Kommune har på forbilledlig vis formidlet natur og friluftsliv i det for-
gangne år, og vi fornemmer, at kommunens mange spændende formidlingstiltag 
har haft en stor bredde og er nået ud til mange brugergrupper. Kommunen har en 
vision om, at alle der vokser op i kommunen skal have livsvarige stemningserin-
dringer gennem friluftsliv og naturoplevelser.”

Jeg ved, at jeres visioner for fremtiden i Skoletjenesten bl. a. drejer sig om at være 
med til at formidle naturen i en kommende Nationalpark Vadehavet. Og for den 
kommende nationalparkbestyrelse må det jo være en drøm at der står en så erfaren 
og dynamisk 40-årig klar til at yde en indsats.

Jeg håber, at prisen som Friluftskommune vil virke som en projektør på Esbjerg 
– så mange kommuner får øje på jeres måde at gøre tingene på – og lader sig in-
spirere.
Og så vil jeg gerne foreslå, at vi råber hurra for Danmarks mest dynamiske 40-årige!
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Nyt fra International Udvalg
Seminarer, kongresser og studieture
Rusland har tidligere meddelt, at de ville holde et europæisk ranger-seminar i 2010, 
men de opgav tanken. Nu har Kalingrad meddelt, at de vil holde seminaret i 2011. 
Kalingrad er et lille russisk distrikt ved Østersøen uden landforbindelse til resten af 
Rusland – det er faktisk helt omringet af EU-lande. Nu bliver det spændende at se 
hvad der sker.

IRFs præsident, Deanne Adams, har meddelt at Pams Foundation i Tanzania vil stå 
for IRFs 7. Verdenskongres i 2012. Pams Foundation har lagt en midlertidig – men 
meget flot – meddelelse om dette på YouTube, men der er endnu intet om kongres-
sen på IRFs hjemmeside.

Naturvejlederforeningen vil naturligvis holde medlemmerne orienteret om begge 
begivenheder når dr foreligger mere.
 
I foråret 2010 organiserer Naturvejlederforeningen en studietur til polske natio-
nalparker – dette omtales særskilt her i Bladet.

Nyt fra Sverige
I Sverige har det nu 2 år gamle ” Centrum for Naturvejledning” taget initiativ både 
til at opsætte ”spilleregler ” for naturvejledning i Sverige og til at søge frem til en 
kvalitetssikring af naturvejledning – måske gennem en national certificering af na-
turvejledere. Det bliver spændende at følge hvad de når frem til – måske noget der 
kan inspirere os i Danmark.

Ingen krise i islandsk naturvejledning
Den danske Naturvejlederforening har i mange år samarbejdet med den islandske 
Naturvejlederforening- Landvarðafélag Ìslands. Og for 3 år siden afholdt vi et efter-
uddannelseskursus på Odsherred Naturskole for de islandske naturvejledere. Jeg be-
sluttede at holde ferie i Island i år for at se hvordan et land i krise håndtere naturvej-
ledningen. Vi kørte Island rundt og besøgte de 5 nationalparker og jeg hilste på 
mange af de naturvejledere jeg kendte.

Island har 5 nationalparker. De har rigtig mange besøgende i 4 sommermåneder - 
og er næsten utilgængelige på grund af sne resten af året. Der er 10 helårsansatte na-
turvejledere og ca. 30 deltidsansatte med 4 måneders arbejde hver sommer. De fleste 
arbejder i de 5 nationalparker – nogle få i Islands indre højland.

Det var en fornøjelse at møde naturvejlederne. Island 
er i økonomisk krise, og næsten alle offentlige budget-
ter er reducerede – men ikke til naturvejledning. Der 
er samme antal naturvejledere som sidste år – og ud-
bygningen af besøgscentre i nationalparkerne fortsæt-
ter. I alle nationalparkerne gennemføres der her i som-
mermånederne daglig en eller flere gratis 
naturvejlederaktiviteter efter dansk mønster – profes-
sionelt og hyggeligt. Islands historie starter jo med sa-
gaerne – og jeg kunne godt lide, at naturvejlederne 
virkelig prøver at inddrage dem i deres formidling af 
landskabet. 

Nordboerne gik i fåreskindssko på lavaen da de befolkede Island i sin tid. Det 
kan man nu selv prøve i besøgscenteret i Snefellnæs Nationalpark – eller man 
kan låne et par fåreskindssutter og gå en længere tur på lavvaen.
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I Snefellnæs Nationalpark gør man særlig meget ud af at formidle sagaerne til børn 
for at give børnene en historisk dimension – det kan vi garanteret lære af.

De nye besøgscentre i nationalparkerne er store, fine og dyre – og man kan jo altid 
diskutere om det er klogt at bruge sine penge på ét stort fint besøgscenter i støbt be-
ton. Der er stadig mange plancher i de islandske besøgscentre – men der er en ud-
vikling i gang med tiltag der aktiverer gæsterne 
med at føle, lugte, smage og gøre ting. 

Vi besøgte naturligvis også Islands største skovom-
råde. Kun 1 % af Island er dækket af skov. Heraf 
ligger 6000 ha omkring en sø, der hedder Lagerfl-
jøt.  De 3000 ha er statsskov, og skovrideren hed-
der Thor. Han har været på mange studiebesøg i 
Danmark. Vi nikkede genkendende til røde pæle, 
naturstier, lejrpladser, rastepladser, vandretursfol-
dere etc. Og hvor blev det brugt af mange besøgen-
de.

Det var meget positivt at se hvordan et land i kri-
se håndterer naturvejledning. For man skal vel 
ikke skære ned på det der skal løfte os ind i frem-
tiden? 

Arne Bondo-Andersen 

Þórunn Sigþórsdóttir er formand for Den Islandske Naturvejlederforening. 
Hun er naturvejleder i Snefellnæs Nationalpark og hun er i topform og står 
for mange naturvejlederaktiviteter hver uge her i sommer.

En dinosaur på nye græsgange
En af dansk naturvejlednings førstemænd og kæmper, John Holst fra Kongskilde Frilufts-
gård, har søgt nye græsgange og er blevet gymnasielærer i Slagelse.

Historien om Kongskilde Friluftsgård og John Holst er snævert forbundne. 
I 1961 blev Kulturministeriet oprettet og fik Naturbeskyttelse som en vigtig opgave. Alle-
rede i 1962 lancerede Kulturministeriet visionerne om et dansk netværk af Naturparker, 
der repræsenterede alle Danmarks landskabstyper. Samme år blev der lanceret planer om 
en sommerhusudstykning på 500 sommerhuse i hjertet af det spændende naturområde 
ved Tystrup-Bavelse søerne. Kulturministeriet fandt dette uforenelig med tankerne om 
en naturpark her og opkøbte de 2 gårde, det drejede sig om. Friluftsrådet ønskede at lave 
en friluftsgård efter svensk mønster i den ene gård. Men tanken mødte lokal modstand, 
og årene henrullede. 

Ved nordenden af Tystrup Sø havde Københavns Zoo i mellemtiden opkøbt 2 gårde for at 
lave en dyrepark her. Men Zoo fattedes penge, og derfor overtog Kulturministeriet i 1971 
gårdene. I 1975 meddelte Zoo Fredningstyrelsen, som det nu hed, at de havde opgivet 
tanken om at lave en dyrepark i Tystrup-Bavelse. Jeg arbejdede dengang i Fredningstyrel-
sen. Samme dag som Zoo meddelte os dette ringede vi til Friluftsrådet og tilbød at de 
kunne lave Friluftsgården på Kongskilde og droppe det omstridte projekt ved Tystrups 
Sø´s vestside. Friluftsrådet sagde ja tak og gik i gang med projekteringen. 
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Og i november 1982 kunne Dronning Margrete indvie Danmarks 1. friluftsgård.

Da det i september 1986 blev besluttet at vi skulle lave et 3-årigt pilotprojekt med natur-
vejledere var det nærmest en selvfølge, at Danmarks 1. Friluftsgård, Kongskilde, skulle 
deltage i forsøget med at udvikle naturvejledning i Danmark. Så 1. januar 1987 blev den 
unge biolog John Holst ansat som naturvejleder her, og i foråret 1987 startede han på na-
turvejlederuddannelsen på Hold 1. Danskerne tog som bekendt de 20 engagerede natur-
vejledere fra Hold 1 til deres hjerter, og i 1989 blev Naturvejlederordningen gjort perma-
nent.

John Holst kastede sig med stor entusiasme ud i arbejdet på Kongskilde Friluftsgård med 
naturvejledning og friluftsliv – og han beholdt engagementet i alle sine 23 år på Kongskil-
de – fantastisk. Fra 1994 var John Holst forstander på Kongskilde. Og han var lige fra sin 
ansættelse i 1987 drivkraft i det udviklingsarbejde vedr. friluftsliv og naturvejledning som 
Kongskilde hele tiden var i gang med. Jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har været på 
Kongskilde uden at jeg ”lige skulle ud og se en ny natursti” – eller en ny bålhytte etc.      

John sørgede for, at der hele tiden skete noget på Kongskilde Friluftsgård. En broget vifte 
af danske og udenlandske kurser og seminarer, teambuildingskurser, markedsdage, ture 
og aktiviteter og ikke mindst jobtræning af unge og ældre, der lige manglede ”et puf ” for 
at komme tilbage en normal hverdag. Men John havde også overskud til at yde en indsats 
udenfor Kongskilde – han sagde aldrig nej når vi fra Naturvejlederordningen bad ham 
deltage i en arbejdsgruppe eller et udvalgsarbejde. Og alt blev gjort med viden, grundig-
hed og entusiasme.

”Det er dejligt at være lærer og se de samme elever hver dag” siger John til Naturvejleder. 
”Det er også dejligt at være naturvejleder, men når man siger farvel til en gruppe ser man 
dem ofte aldrig mere”.  

Naturvejleder Doreen Holmquist er udnævnt til ny leder af Kongskilde Friluftgård. Na-
turvejleder siger tillykke med de nye jobs til John og Doreen.

Arne Bondo-Andersen 

John Holst som vi kender ham – i fuld gang 
med at fortælle og forklare.
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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Tommy

Preben

Helen

Allan

Arne

Torbjørn 
og Sabine

Jesper

Lokalredaktører

Tommy Jensen
Lindholm Høje Museet
tj-kultur@aalborg.dk

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

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

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Jesper Vagn Christensen
SNS Fyn
jvc@sns.dk

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

Helen Holm 
Næsbycentret
helenholm@post.tele.dk

 Nyt om navne og arbejdspladser

Naturvejledning på Hindsgavl
Naturvejleder Rikke Vesterlund blev 1. januar ansat i et treårigt 
partnerskabsprojekt mellem Middelfart Museum og Middelfart Kommune. 
Projektet omhandler natur- og kulturhistorie på Hindsgavlshalvøen i Middelfart, 
og er støttet af Friluftsrådet.
Projektet går ud på at etablere forskellige tematiserede naturbaser og 
oplevelsesruter, primært i Naturparken Hindsgavl Dyrehave, som blev officielt 
åbnet på Naturens Dag 2009. Der ud over skal der laves direkte naturvejledning 
for skoler, institutioner, borgere, turister og andre interesserede. I løbet af 
projektperioden skal erfaringerne fra Naturparken Hindsgavl Dyrehave 
implementeres i andre områder i kommunen.
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Medajle og besparelse i Norddjurs Kommune 
Naturcenterleder Kai Hansen har netop modtaget dronningens fortjenstmedajle 
i sølv for 40 års uafbrudt tjeneste i det offentlige - heraf de seneste 19 år som 
leder af naturskolen i Grenå.
Borgmesteren sagde mange pæne ord, men det forhindrede ikke kommunen i at 
komme med en besparelse på en kvart million. En udfordring der vil noget.

Sygemelding
Naturvejleder og naturskoleleder Karen Mann fra Assens Kommune er desværre 
langtidssygemeldt på grund af hjertesvigt. Karen forventer først at være i drift 
igen i februar – marts 2011. Netværket ønsker Karen god bedring – vi glæder os 
til at have dig retur med højt humør, skarpe iagttagelser og ramsaltede kom-
mentarer.

NU bygges der i Randers… . .
Så er der endelig gang i byggeriet af ny 
naturskole i Randers. På trods af fi-
nanskrise og kommunale besparelser 
har dette projekt overlevet og realiseres 
nu med bred politisk opbakning fra By-
rådet i Randers Kommune. Medfinansie-
rende på projektet er Aage V. Jensens 
Naturfond og Friluftsraadet.

Naturskolen skal ligge i vandkanten af 
Gudenåen nær Randers C. Bygningerne 
opføres i miljørigtige materialer. I alt 
opføres 535 m2, som for øvrigt er i kote 
1,5 over jordoverfladen pga. risiko for 
oversvømmelse fra Gudenåen. 
Bygningerne knyttes sammen af store 
sammenhængende træterrasser, som 
også vil kunne inddrages i de 
kommende formidlingsaktiviteter.
Udover de mere traditionelle naturformidlingsrum –flodlaboratorium og 
naturskolehus - omfatter byggeriet også en havn, hvorfra kontakten til 
Gudenåen får optimale forhold. 
Et af husene indrettes specielt til 0-6 års børn og skal kunne bookes af alle 
kommunens daginstitutioner som base for naturaktiviteter – med og uden 
naturvejleder tilknyttet.
Projektet er et samarbejde på tværs af tre 
forvaltninger i Randers Kommune: 
Børn&Unge, Miljø&Teknik og 
Social&Arbejdsmarked. Vi er 2 
naturvejledere og en pædagogisk 
konsulent med speciale i natur&udeliv 
som er med i projektet.
Vi glæder os VILDT til at tage bygninger 
og arealerne omkring i brug ca. 1/9 2011. 

    
Med venlig hilsen Naturskoleleder Helle-Marie Taastrøm
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 Lidt af hvert

Nyt naturcenter i Syddjurs Kommune
Fredag d. 24. september åbnede Naturcenter Syddjurs på gården 
Schmidtsminde i Basballe ved indgangen til Mols Bjerge. Centret ejes og drives 
af Syddjurs Kommune, og er det første kommunale naturcenter i Syddjurs 
Kommune. Naturcentret vil tilbyde natur-, miljø og kulturformidling og 
undervisning til både børnehaver, skoler og andre institutioner, samt til 
foreninger og borgere generelt.

Ved indvielsen 
afsløredes det nye 
logo for centret. 
Logoet er lavet 
specielt til 
Naturcenter 
Syddjurs, og selve 
skiltet er 
omkranset af 
grenene fra et 220 
år gammelt 
elmetræ, der er 
udskåret med 2 
firben, som kravler 
både op og ned ad 
stolperne. 
Firbenene er udskåret af trækunstneren Allan Bo Jensen.

De omkring 400 fremmødte borgere fik noget godt til ganen, nemlig lokalt 
produceret gårdbryg, æblemost, dådyr stegt over bål, samt frugt fra en lokal 
frugtplantage. Desuden var der mange aktiviteter at deltage i hele 
eftermiddagen f.eks. pandekagebagning, krible krable aktiviteter, snitteværksted 
og cirkusshow. Naturvejleder Erik Moes havde desuden taget sin harmonika 
med, og spillede dejlig spillemandsmusik for alle.
På det ny Naturcenter findes også et formidlingsrum som omfatter bålhus, 
shelters, aktivitetskasser samt diverse bålpladser mv. Formidlingsrummet er 
finansieret med midler fra Friluftsrådet og LAG Djursland. 
Naturcentret bemandes som udgangspunkt nogle dage om ugen med 
naturformidler Anita Søholm, hvor man kan booke både formidling, samt 
overnatning på shelterområdet. Læs mere på: www.naturcentersyddjurs.dk 

Ny bog: ”Øhavsstien – En vandretur rundt om Det Sydfynske Øhav”
Naturvejleder Jesper Vagn Christensen, Skov- og Naturstyrelsen, Fyn var i 2009 
frikøbt i 2 måneder af det tværkommunale Naturturisme I/S. Jespers opgave var 
at skrive teksten til en guidebog for Øhavsstien – den 220 km lange vandrerute 
rundt om Det Sydfynske Øhav. Desuden skulle der leveres fotos og tegninger. 
Jesper fortæller at det har været sjovt og lærerigt at arbejde sammen med 
redaktionsgruppe, grafiker, projektleder og researcher. Desuden har det været 
herligt at vandre Øhavsstien igennem. 
Bogen er støttet af Tips og Lottomidlerne og af Skov- og Naturstyrelsens tilskud 
til Lokale Grønne Partnerskaber. 
Bogen er på 180 sider og koster 150 kr.
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Nyt dyreorieteringsløb 
 af naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen, Morslands Historiske Museum

Siden min ansættelse 1. marts 2009 har jeg haft stor 
succes af mit selvopfundne “Dyreorienteringsløb”. 
Målgruppen er fra 1. klasse til 6. klasse. Praktisk foregår 
det på den måde, at jeg på en angiven rute sætter 12 
skilte op, hvorpå jeg hænger et billede af et nummereret 
pattedyr. Når klassen ankommer viser og fortæller jeg om 
de forskellige dyr på ruten og særlige kendetegn. Herefter 
begiver børnene alene eller i små grupper sig afsted med 
seddel og blyant. 

Længden på ruten 
tilpasses den tid, der er til rådighed. Når alle 
børnene kommer i mål bliver svarene evalueret.
I foråret 2009 besøgte jeg 5 af øens skoler, hvor 
jeg fremlagde mit projekt på lærermøderne.
Jeg fik stor respons, og jeg tror, det er vigtigt at 
man får alle lærere i direkte tale, i stedet for bare 
at sende en mail. Busforbindelserne på Mors er 
ikke alle steder lige gode, derfor laver jeg tit 
ruterne i de grønne områder og skove tæt ved 
skolerne.
Et par af de mindre skoler har haft temauge om 
de forskellige dyr og det var dejligt at se hvor 
meget viden de på forhånd havde tilegnet sig.
Jeg har lavet et sæt med 12 pattedyr og et med 
12 spurvefugle, men orienteringsløbet kan 
næsten udbygges i det uendelige. Jeg har bl.a. 
tænkt på rovfugle, sommerfugle, insekter, træer 
og meget andet.

Dyreorienterings  løb

“Dyreorienteringsløb” er for alle der enten vil gå eller løbe. 
12 skilte med pattedyr eller spurvefugle bliver sat op på afmærket rute.

Først fortælles lidt om hvert dyr og særlige kendetegn.
Herefter begiver børnene sig ud på ruten medbringende en seddel,

 hvorpå de skal udfylde dyrenavn og kendetegn.
Orienteringsløbet kan laves både på Skarregaard og i Legind Bjerge 

og af varierende længde.
Formålet med “dyreorienteringsløbet” er at gøre børn og unge interesseret i naturen 

og samtidig få motion. 
Yderligere oplysninger: Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen, tlf. 20 30 07 81

       Morslands Historiske Museum
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Som naturvejleder er det jo vigtigt at kende sit pastorat bedst muligt og på den 
baggrund var undertegnede for nylig på en lille rekognoceringstur til Tinnet Krat 
syd for Nørre Snede. 
Udstyret med Topografisk Atlas, vandresko, kikkert og kamera kunne turen 
starte. 

Her på vandskellet springer både Gudenåen og Skjern Å ud og det er i denne 
forbindelse sidstnævnte der har min særlige interesse. Hvor Gudenåen springer 
ud af en synlig kilde, lister Skjern Å sig ud på bunden af en sø og bliver herefter 
til en meget ydmyg grøft, hvor åen´s 94 km lange færd mod Ringkøbing Fjord 
starter. 

Skjern Å er 
Kongerigets fjerde 
længste å og da det 
som bekendt ikke er 
længden der betyder 
noget, men 
mængden… er det 
rart at kunne 
konstatere at Skjern Å 
er Danmarks 
vandrigeste å. Med et 
afvandingsområde på 
ikke mindre end 11 % 
af Jyllands areal.

Ikke langt fra 
udspringet løber 
Skjern Å ud i Rørbæk Sø, videre igennem Nedersø og Kulsø mod vest, første store 
tilløb kommer fra syd, lidt nord for Brande, hvor Brande Å løber ud i skjern Å.
4 km mod nordvest kommer Holtum Å fra nordøst, løber under Brande-Herning 
vejen og møder Skjern å på sin videre færd.

Stadig bredere løber åen sydvest om Arnborg, gennem ”Skjern Å Forvirringen”, 
hvor Dalgaskanalen ligger som et vidnedsbyrd om engvandingens storhedstid. 
Her støder Rind Å til fra nord, inden der mellem Skarrild og Sdr. Felding 
suppleres med Karstoft Å og Døvling Bæk fra sydøst. Efter yderligere en 6-7 km i 
vestlig retning løber Vorgod Å til fra nord.

Skjern fortsætter mod vest, nord om Borris skydeterræn og møder her Omme å 
der kommer syd om skydeterrænet, vores største sammenhængende 
hedeområde. Efter Skjern giver Ganer Å og Pumpestation Nord et sidste bidrag 
inden Skjern Å via deltaet løber ud i Ringkøbing Fjord.

En dejlig dag til fods og til bils var slut og mit kendskab til Skjern Å´s forunderlige 
løb øget markant. Næste skridt må være en tur til vands……..
    Søren Frederiksen , naturvejleder i Skjern Å Formidlerforum

 Fortællinger fra i sommers

58
NATUR vejleder  •  19. årg.  •  nr. 3  •  2010 



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

 Nyt fra netværkene

Tang i maven og i hovedet
Torsdag d. 3. juni fik netværket for de gamle Vejle og Fyns Amter en ordentlig en 
på opleveren. Vi havde nemlig besøg af Ole G. Mouritsen. Ole er professor i 
biofysik, han er en dygtig kok og han har en enorm viden om algers/tang 
anvendelse i madlavning. Efter en kort introduktion på Trente Mølle, drog 
selskabet til kysten ved Dyreborg Skov ved Faaborg. Her blev der set på tang, 
lavet eksperimenter med tang, spist tang og talt om tang. Det var et af de 
arrangementer, hvor der virkelig blev rykket. Tang vil aldrig mere være det 
samme efter dette arrangement! 
Ole er forfatter til bøgerne Sushi. Lidenskab, videnskab & sundhed – og Tang. 
Grøntsager fra havet. Tjek dem på nettet – og gå ud og køb dem!

Foto fra Tangarrangementet. 
Ole G. Mouritsen med ternet 
skjorte fortæller. 

Foto: Jesper Vagn Christensen

Sommerskole på Bundsbæk Mølle
I år havde 67 glade elever i 3., 4., 5. eller 6. klasse tilmeldt sig Sommerskolen på 
Bundsbæk Mølle i uge 28. De deltog i: rollespil, lystfiskeri, 4H gårdsbesøg, 
geocaching og GPS løb, jernalderliv, jagt, smedeværksted, vandmøllen arbejde, 
ringmærkning af fugle, kajaksejlads, biavl, grønsløjt, mikroskopets verden og til 
sidst, men ikke mindst kæledyrsdag. Et meget bredt tilbud der var planlagt med 
henblik på at ramme de fire aldersgrupper og begge køn. Sommerskolen på 
Bundsbæk Mølle har med stor succes eksisteret i 5 år og har skabt en gruppe af 
gengangere blandt eleverne. Sidste år valgte vi derfor at udvide med 6. klasse 
for at imødekomme denne gruppe. Sommerskolen er et samarbejde mellem 
Naturvejlederne ved Ringkøbing-Skjern Museum, 4H MidtVest, Ølgod 
Rollespilsforening, Vestjysk smedelaug, Danmarks Jægerforbund og mange 
andre.     Sabina Jensen, naturvejleder på Ringkøbing-Skjern Museum

59
NATUR vejleder  •  19. årg.  •  nr. 3  •  2010 



rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 

Navn

Adresse
Postnr By

Rabat

55° Nord

www.55nord.dk
Taulov 

7000 Fredericia 10 % rabat på alle varer (incl. GPS)

Almas Hadsund

www.almas.dk
Industriparken 5

9560 Hadsund 10 % rabat

Bornholms Middelaldercenter

www.bornholmsmiddelaldercenter.dk Stangevej 1, Østerlars 3760 Gudhjem Gratis entré

Brødrene Vestergaard

www.brdr-vestergaard.dk
Sennelsvej 2

7700 Thisted 25 % rabat på tøj, dog ikke nedsatte varer. 20% rabat udstyr, dog undtaget både/kajakker/Husquarna -ring for tilbud.

CCNatur

www.ccnatur.dk
Hvilhusevej 1, Tørring 8983 Gjerlev Kontakt og hør nærmere

DAN FAUNA Aps

www.danfauna.dk
Guldbergsgade 36

8600 Silkeborg 10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Eventyrsport

www.eventyrsport.dk
Guldsmedegade 33

8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.eventyrsport.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet. Saltvandsakvariet

www.fimus.dk
Tarphagevej 2-6

6710 Esbjerg V Gratis adgang i faglige sammenhænge, skal adviseres inden besøget til gensidig inspiration

Fjeld & Fritid 

www.fjeld-fritid.dk
Frederiksborggade 28 1365 København K 20% rabat, dog 30 % på jakker af mærkerne Lowe alpine, Millet og mountain Equipment. Dog ingen rabat på udsalgs/tilbudsvarer og GPS.

Fjord og Bælt 

www.fjord-baelt.dk
Magrethes Plads 1

5300 Kerteminde Gratis Entré

Friluftslageret

www.friluftslageret.dk
Læssøegade 12

5000 Odense C 20 % rabat på varekøb

Friluftsland (incl. North Face forretninger, i København og Århus)
www.friluftsland.dk

Frederiksborggade 52 1360 København C 20% rabat. 10% på Hilleberg telte. 0% på GPS-udstyrog kanoer og kajakker (Konto: 302016)

Friluftsshop

www.friluftsshop.dk
Amaliegade 45

1256 København K 15% rabat på alt udstyr

GeoCenter Møns Klint 

www.moensklint.dk 

Gratis entre for alle medlemmer

Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter

www.kattegatcentret.dk
Færgevej 4

8500 Grenaa Gruppepris for medlem med en ledsager

Kystcentret

www.kystcentret.dk
Kystcentervej 3

7680 Thyborøn Gratis entré, ring gerne på forhånd.

Lejre Forsøgscenter

www.lejrecenter.dk
Slangealleen 2

4320 Lejre
Gratis Entre.

Lille Vildmosecentret

www.lillevildmose.dk/
Vildmosevej 16, Dokkedal 9280 Storvorde Gratis Entre.

NaturBornholm

www.naturbornholm.dk
Grønningen 30

3720 Aakirkeby Et stk. gratis guidebog til udstilling+besøgssteder (værdi 30,-)

Naturbutikken

www.naturbutikken.dk
Vesterbrogade 138 A

1620 København V 15 % på beklædning, rygsække og fodtøj. 10 % på bøger

Naturhistorisk museum, Århus 

www.naturhistoriskmuseum.dk/
Wilhelm Meyers Alle 210 8000 Århus C Gratis Entre.

Nordjyllands Historiske Museums afdelinger

www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk Algade 48
9100 Aalborg Gratis entré til museets afdelinger, dog ikke Gråbrødrekloster Museet

Skolebutik.dk ApS

www.skolebutik.dk

10%, dog ikke på i forvejen nedsatte varer.

Toursport

www.toursport.dk
Østergade 33

8000 Århus C 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Toursport

www.toursport.dk
Budolfi Plads 1

9000 Aalborg 20 % rabat på varekøb, dog ikke GPS og madvarer. Også via www.toursport.dk

Valdemars Slot, Jagt- og trofæmuseet.

www.valdemarsslot.dk/
Slotsalléen 100, Troense 5700 Svendborg Gratis Entre. Ring og aftal i forvejen med Naturvejleder Claus L. Olesen 23 95 81 06

Aalborg Zoo

www.aalborg-zoo.dk
Mølleparkvej 63

9000 Aalborg Gratis Entre.

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

Knæk finanskrisen 
Brug dit medlemskort - det giver rabat

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

Opråb til alle Naturvejledere i det danske land!
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 familiemed-
lemmer, del i alle de spændende natur-tilbud, der findes rundt omkring i landet, uanset om det er på natur-
centre, museer, akvarier, dyreparker m. fl.

Derfor vil vi gerne have netop din arbejdsplads med i rabatordningen! Er din arbejdsplads ikke med i rabat-
ordningen, 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. 

Blæretang bliver grøn og 
lækker efter et sekunds 
ophold i kogende vand! 

Foto: Jesper Vagn Christensen
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Natur- 
oplevelser 
for livet...

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 Frilufts-
rådets sekretariat eller hente det på vores hjemme-
side www.friluftsraadet.dk under menupunktet 
Tips/Lotto. Her kan du også læse meget mere om 
mulighederne og finde inspiration.

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

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

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

Tips- og Lottomidler  
til Friluftslivet  
administreres 
af Friluftsrådet

Bue - bygge - kursus!
Snit og snak  9-11 marts 2011

Kom til Naturskolen i Viborg Kommune på Hald Hovedgård, 
vi har tørt asketræ og en ivrig buebygger, Enzo Amora. 
Han vil undervise os i at lave langbuer, strenge og pile. 

Vi tænder op i kakkelovnen, laver godt med mad 
og kaffe til alle. 

            

Tilmeldingsfrist 1. februar
Til overnatning kan man vælge det luksuriøse på Hald 

Hovedgård til 275 pr nat, eller gratis i det kolde herberg og 
shelters.  

Max 15 deltagere. Pris: 1450 kr. inkl.  mad og materialer .  

Spørgsmål til kurset på mail til 
Vibe Winckles: viw@viborg.dk
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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,- Normalpris 1.165,- 
Naturvejlederpris 1.049,-

Ved køb af 10 enheder gives yderligere 10% rabat

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,-

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,-

China 8x32
Handy lille kikkert velegnet til 
børn samt insektstudier pga. den 
lave vægt, store synsfelt og nær-
fokusering helt ned til 1,5 meters 
afstand. Normalpris 1.385,-
Naturvejlederpris 1.247,-Naturvejlederpris 1.247,-

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. 8x42 eller 10x42. Normalpris 1.765,- 
Naturvejlederpris 1.589,-

naturbutikken@dof.dk       Tlf. 33 28 38 38 Dansk Ornitologisk Forening
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GF - Skov og Natur ∙ Torvet 11 ∙ 4990 Sakskøbing

Bliv forsikret blandt 
ligesindede

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 
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Gundlach A/S Tlf.   8694 1388 gundlach@gundlach.eu
Silkeborgvej 765 · 8220 Brabrand Fax  8694 2486 www.gundlach.eu

®

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.

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

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

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

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

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

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

30 1380  Ekskursionskuffert - med fast forvalgt indhold

Indhold:En god start
 
 på turen ...

Prisen er opgivet eksklusive moms.
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