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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

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

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

 

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Dorrit Hansen, Bøgevang 27, 2830 Virum 

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

Bestyrelsen:
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Kasse og regnskab:
Tim Holmgård Krat
Lillevangsparken 16, 2670 Greve
(Husk at skrive dit medlems- eller abonnementsnum-
mer når du betaler, især vigtigt ved homebanking)

Medlemsskab og adresseændring:
Kontakt redaktøren
Lars Stubkjær Nielsen på tlf. 2121 9708
eller på e-post: lsn@nst.dk

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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Årskonferencen 2011  
afholdes 13.-15. april

på Sankt Helene Centret, Tisvildeleje   
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Denne gang har redaktionen 
kastet sig over et fisketema 
som fylder dette nummer af 
NaturVejleder.
Vi har prøvet at mixe informative 
artikler om fisk, fiskeparasitter 
og biomanipulation med artikler 
der fortæller om, hvordan man 
formidler fisk til børn og unge. 
Fisk har ry for at være kedelige 
og uinteressante og mange 
synes at fisk er ulækre og at det 
vand de svømmer rundt i er fyldt 
med ”snask”. 
Et projekt som ”Projekt Vandtjek” 
der er et landsdækkende 
naturovervågningsprojekt, hvor 
børn og andre interesserede 

undersøger og overvåger 
tilstanden i lokale vandhuller, er 
med til at sætte vand og dyrene 
i vandhullerne i fokus på en 
spændende og involverende 
måde.
Og nygerrigheden bringes i spil 
når man læser om fisk med 
brobizz. Fisk der vintervandrer 
undersøges ved at indoperere en 
lille ”chip” ind i bughulen. Hver 
chip har en unik kode, så når en 
mærket fisk vandrer ud af søen, 
registreres koden af en scanner. 
Teknologien er den samme som 
benyttes i brobizzér.
Og hvem er Anton, Andrea og 
Hamlet? Ja det er 3 ”hajer” 
der svømmer rundt i Nordsø 
Oceanarium i Hirtshals. De er 
eksempler på at man godt kan 
udvikle ja endog meget varme 
følelser til fisk og klumpfiskene 
besidder netop hit-dyrets 
egenskaber.

Fisk
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                                       Dissektion af torsk&TipsTricks

Projekt „Spor i Landskabet“ 

åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:

Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet

Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen

Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til fril
uftslivet

Tekst og idé: Inger Marie Aaby og stigruppen i 

Egtved kommune ved Bjarne Engelbrecht

 Forside: Jørgen Lind · Tegninger: Michael Petersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:

Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V

Telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0257 . Søs Jensen . 3/2006

 www.spor.dk

Der kører bus både fra Kolding, Billund og Vejle til Egtved. 

Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på 

indersiderne.

GPS-koordinater til startpunktet: 55.61621°, 9.29491°.

praktiske oplysninger

Du er gæst hos landmanden, som har åbent 

sporet for færdsel til fods. Det er tilladt at færdes 

i sprøjtesporet på hovedsporet markeret med 

pile. På de mærkede sidespor er det også tilladt at færdes 

i sprøjtesporene, når afgrøden ikke skades. Du må tage 

hunden med, når blot den holdes i snor. Sporet forbinder 

sig med ”Sporet ved Hejlskov Sø”.

kontakt lodsejeren

Du er velkommen til at kontakte Erik og Inger Marie Aaby 

Egtvedgård, Vestergade 61, Egtved.

Telefon 75 55 60 13.

HUND I SNOR

Sporet ved

Egtvedgård
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planter på sporet

kortsignaturer - rutekort

Levende hegn

Skrænt 

Jorddige

Jernbane 

Sti

Vej 

Markvej

Rød rute 

Gul og blå rute

Henvisning til forklaring

4

raps

Bælgplante, let at ken-

de på sin gule farve, 

når den blomstrer. 

Rapsen kan blive ov-

er 2 m høj. Af rapsens 

små sorte frø udvindes 

olie, der bruges til mad-

olie og i industrien.

Havre

Før i tiden blev der 

dyrket meget havre 

som foder til hes-

tene. umoden hav-

re kendes på sin 

mørkegrønne farve 

og aksene, der 

sidder som små 

bjælder i toppen af planten. 

Havre bruges til foder, havre-

gryn, müsli o.lign..

Hvede

Hvede er verdens vigtig-

ste kornart, og en af de 

mest dyrkede i Danmark. 

Især i de senere år har 

den haft stor fremgang 

på grund af miljøkravene 

om grønne vintermarker.

Akset i toppen har ingen stak, 

“hår”. Hveden bruges til dyre-

foder og mel. 

eg
Egen har altid været 

en del af de danske 

skove. Træet kan 

blive over 30 meter 

højt og flere meter tykt. Træer 

på over 300 år er ikke ual-

mindelige, men oftest fældes 

egen, når den er ca. 150 år. 

Førhen anvendtes egetræer i 

stor grad til skibe, men i dag 

bruges veddet hovedsagligt 

til møbler, gulve, pæle mm. 

og i mindre grad til bindings-

værkshuse og vedligehold-

else af gamle træskibe.

bøg
Bøgen, Danmarks 

nationaltræ og vort 

mest almindelige 

løvtræ, har været 

i Danmark i ca. 4000 år. Det 

høje - op til 36 meter - slanke 

træ kendes især på sit lyse-

grønne forårsløv og de karak-

teristiske frugtlegemer om 

efteråret. Bøgen bruges ofte 

som hækplante, og veddet 

bruges i stor udstrækning til 

møbler, gulvtræ og ispinde. 

Over 1/3 af den danske bøge-

hugst bruges til brænde.

rødel

Rødel kan vokse 

på vanddækkede 

områder og blive 

store, gamle fuld-

kronede træer. 

Frugterne ligner 

små grankogler, der modnes 

i efteråret. Træet bliver brugt 

som ammetræved i nyplant-

ninger af frostfølsomme 

løvtræer. Hovedparten af ved-

det anvendes til brænde.

landmandens afgrøder

Projekt „Spor i Landskabet“ 
åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet
Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

tekst: Karen Schacht · tegninger: Michael Petersen

yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København v

telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0228 . Anette Larsen . 5/2005

 www.spor.dk

Sporet ved Gl. Estrup ligger ca. 20 km øst for Randers. tag 
evt. bus 214 mellem Randers og Grenå eller 212 mellem 
Randers og Ebeltoft. Den grønne firkant viser udsnit sva-
rende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 56.43798°, 10.34103°.

praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejernes private 
ejendomme, og de har åbnet sporet 
for færdsel til fods. 

Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden 
og planternes vækst påvirke passagen.

spørg landmanden
Landmanden vil gerne fortælle om, hvad der sker i land-
skabet og på sporet lige nu. 
Du er velkommen til at ringe til ham:
jørgen vest Rasmussen
Lunden 5, 8961 Allingåbro. telefon 86 48 13 42.

kortsignaturer - rutekort

Løvskov Sø/Hav/vandløb
Granskov Mose/sump
Bymæssig bebyggelse

Levende hegn
Skrænt jorddige
jernbane Sti
vej Markvej
Gul rute
Henvisning til forklaring4

Sporet ved
Gl. Estrup

Hvede
Hvede er verdens vigtig-
ste kornart, og en af 
de mest dyrkede i Dan-
mark. Den umodne hve-
demark kendes på sin 
blågrønne farve. Akset i 
toppen har ingen stak, 

»hår«. Hveden bruges til dyre-
foder og mel.

Byg
vårbyg og vinterbyg er 
den mest dyrkede kornart 
i Danmark. Byg anvendes 
især til dyrefoder og 
ølfremstilling. Den kendes 
let på de lange stak - de 
lange »hår«, der sidder 

på akset i toppen af byg-
planten.

Havre
Før i tiden blev der 
dyrket meget havre 
som foder til hes-
tene. umoden hav-
re kendes på sin 
mørkegrønne farve 
og aksene, der 
sidder som små 

bjælder i toppen af planten. 
Havre bruges til foder, havre-
gryn, müsli o.lign..

raps
Rapsen er let at kende 
på sin gule farve, når 
den blomstrer. Rapsen 
kan blive over 2 meter 
høj. Af rapsens små 
sorte frø udvindes olie, 
der bruges til madolie, 
farve og lak. Olien kan 

også bruges til brændstof til 
biler og traktorer.
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I Danmark dyrkes rug kun 
i mindre omfang og ofte 
på de sandede jorde. 
Rug har en grågrøn farve 
til den modnes. Stakkene 
- eller »hårene« på akset 
i toppen af planten er 

korte. Rug anvendes til foder 
og rugbrød. 

BARNEVOGN KAN
IKKE MEDTAGES

HUND MÅ IKKE
MEDTAGES

kortsignaturer - rutekort
Levende hegnSkrænt 

Jorddige

Jernbane 

Sti

Vej 

Markvej

Gul rute Teksthenvisning

4

området som træfældningsområde, når besøgende 

børnegrupper skal se og opleve en træfældning. De 

fældede træer får lov at ligge for at indgå i den naturle-

geplads, området er omdannet til. Her må besøgende 

bygge hytter af de løse grene, som også får lov at ligge. 

Der må klatres og hviles på skovstolene. 

Vi beder kun om, at stedet holdes fri for 

madpapir og andet affald, og stien frihol-

des til passage. Leg sker på eget ansvar. 

Træerne her er grandis, rødgran og dou-

glasgran.

 10 eg
Egens storhedstid var i tiden mellem 4000 år f.Kr. og ca. 

400 år e.Kr. Herefter overtog bøgen dominansen. Egen 

har et stort antal arter, hvoraf de to er hjemmehørende 

i Danmark. Disse er stilkeg og vintereg. Her er plantet 

stilkeg. Egen er ca. 150 år om at blive hugstmoden, og 

mange ege skoves først langt senere. I Svenstrup Skov-

distrikt findes flere ege på ca. 500 år. Ege-

træets ved er velegnet til mange formål. Her 

skal blot nævnes brugen af egetræ til skibs-

bygning, møbler og 
bygningstømmer.

 11 olieholdige træer

Cypresserne danner her en tæt 

og mørk skov. De indeholder 

æteriske olier, der frastøder en 

række insekter. Olierne virker 

desuden konserverende og gør 

træerne meget modstandsdygtige og velegnet til pæle 

og udendørs træarbejder. 12 træ med mange anVendelser

Bøgetræ er hårdt, tungt og stærkt. Derfor har det mange 

anvendelsesmuligheder. Bl.a. kan nævnes møbler, par-

ketgulve, skærebræt, ispinde, brænde og pilotering. 

Eksempelvis er Christiansborg slot bygget på bøge-

pæle, der er hamret dybt ned i jorden.  

 13 spor efter saVegraV

Her er spor efter en gammel savegrav. Der søges midler 

til restaurering af graven. Tillige tilstræbes det at opsætte 

en tekst samt tegninger på stedet.

 14 gammelt jorddige

Jorddiget her er sandsynligvis et indhegningsdige som 

tilbage i tiden  har tjent som indhegning for de køer og 

grise, der gik på olden. Viser det sig at være rigtigt, vil 

der blive opsat tekst herom på stedet.

 15 skjulested for råVildet

Råvildet gemmer sig om dagen, måske et sted som her, 

mellem de tætte rødgraner. Er man heldig, kan man 

finde spor efter dem, f.eks. deres  ekskrementer, som 

er små brunsorte cylindre med en lille spids. Måske kan 

man finde en fejning, hvor råbukken (hannen) har gnedet 

sin opsats (lille gevir) mod et træ. Det gør han for af feje 

det for bast, (et blødt lag), som sidder på opsatsen og 

forsyner det med blod, medens det vokser.

 16 langdysse fra stenalderen

Læs teksten på skiltet ved langdyssen.

eg

rådyr

douglasgran

Projekt „Spor i Landskabet“ 

åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:

Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet

Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen

Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

Tekst: Asta Israelsen · Tegninger: Michael Petersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:

Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V

Telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0212 . Anette Larsen . 5/2005

 www.spor.dk

Sporet ved Skovbo Naturskole ligger umiddelbart nord-

vest for Borup ca. 13 km vest for Køge. Tag evt. bus 246, 

Solrød Strand – Borup St. – Dalstrøget. Den grønne firkant 

viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.

GPS-koordinater til startpunktet: 55.50767°, 11.97901°.

praktiske oplysninger

Du er gæst på skovejerens private ejendom. 

Han har åbnet sporet for færdsel til fods. Du 

er velkommen til at tage hunden med i snor. 

Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden 

og planternes vækst påvirke passagen.

kontaktperson
Naturvejleder Asta Israelsen

træffes via Svenstrup Godskontor

Telefon 57 52 60 62

HUND I SNOR

Sporet ved Skovbo Naturskole
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I 2010 gik mange børnehaver 
”i fisk” i forbindelse med  
Fiskeri- og Søfartsmuseets nye 
aktivitet ”Børnehaverne går i 
fisk – en maddag på museet”. 
Her oplevede børnene, hvor-
dan fisk benyttes som mad-
vare i en proces fra vand til 
bord. Følgende er oplevelser 
og erfaringer gjort af formid-
leren bag aktiviteten.

Børnehaverne går i fisk
Formidlingstjenesten på Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet lancerede i 2010 en ny akti-
vitet målrettet den ældste børnegruppe i 
daginstitutionerne. Forløbet hedder 
”Børnehaverne går i fisk – en maddag 
på museet”, og pt. har mere end 20 bør-
nehaver været gennem forløbet.

Formålet med forløbet var at vise bør-
nene, hvordan fisk kan benyttes som en 
madvare i en proces fra ”vand til bord”. 
Til formålet valgte vi rødspætten, som 
er en velkendt konsumfisk (hos de voks-
ne), og har været en fiskerihistorisk vig-
tig fisk (snurrevodsfiskeriet). Typisk vil 
de fleste børn kende den som ”fiskefile-
ten” med alt dens panering og emballa-
ge, som man ser den i køledisken.

 

Forløbet
Elementært og indledningsvist fik bør-
nene præsenteret levende rødspætter i 
forskellige størrelser. De fik lov at røre 
dem, og se hvordan de kunne gemme 
sig i sandet. Altså klassisk biologiunder-
visning i praksis. Dernæst så de en 
”ægte” fiskeskipper og typiske fangstred-
skaber (snurrevod og kroge). Selve 
slagtningen af rødspætten var proble-
matisk og blev sprunget over af flere 

Af Asbjørn Holm, 
museumsformidler,
Fiskeri- og Søfartsmuseet, 
Saltvandsakvariet Esbjerg 

Børn og fisk
Alle børn kan lide fisk  
– de ved det bare ikke altid selv
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grunde. For det første må man ikke 
hjemmeslagte, tilberede og efterfølgen-
de servere ikke-dyrelægekontrollerede 
dyr i samme lokale. For det andet kan 
slagtningen af en fisk fjerne fokus fra 
processen, da børnene oplever det som 
voldsomt og blodigt. Puritanerne må 
her holde igen. Godt nok er det en del af 
livet at slå dyr ihjel for at spise dem bag-
efter, men så burde man i virkeligheden 
lade børnene gøre det selv. Så er vi dog 
ude i noget eksperimenterende med at 
slå ihjel for drabets skyld, og det holder 
ikke. Dernæst ville slagtningen kræve et 
stort antal levende rødspætter, hver 
gang man gennemførte aktiviteten. Le-
verancer af mange levende rødspætter 
over målet (Redaktionen: min. 27 cm) 
ville trods alt være temmelig omkost-
ningsfyldt i længden, på trods af at vi på 
museet har et stort saltvandsakvarium. 

Resten af aktiviteten foregik i Fiskeri- 
og Søfartsmuseets café. Af hensyn til 
hygiejne og regler for storkøkkener 
foregik resten af aktiviteten udenfor sel-
ve køkkenet. Her stod vores kok klar 
med en død og nyslagtet rødspætte, som 
børnene kunne se og røre, og som han 
efterfølgende fileterede. Herefter gik 
børnene i bedste TV-køkkenstil i gang 

med at tilberede måltidet. Rødspættefi-
leterne var klargjort til panering på for-
hånd. Forinden vaskede de selvfølgelig 
hænder med vand og sæbe. Denne del 
af processen er vigtig, fordi det er her, 
børnene rent faktisk sanser og mærker 
fisken, der senere skal blive til deres 
egen måltid. Børnenes ansigtsudtryk var 
ubeskrivelige, og rigtig mange børn fik 
en stor AHA-oplevelse ved en simpel 
panering af en rødspætte.

Herefter stegte kokken fileterne, og i 
mellemtiden dækkede børnene bord. 
Denne del af processen er vigtig for for-
ståelsen af at indtage et fælles måltid, 
som alle har været involveret i. Tilbehø-
ret, ville under normale cafeteriafor-
hold, være pommes frites, men naturlig-
vis blev her serveret hjemmebagt 
økologisk rugbrød og grøntsagsstave. 
Til slut skulle børnene hjælpe med at 
rydde op, og så var der typisk gået 2 ti-
mer.

Refleksioner
Aktiviteten blev udarbejdet på bag-
grund af forskellige overvejelser og re-
fleksioner, som de fleste naturvejledere 
og formidlere gør sig inden udviklingen 
af nye formidlingstiltag. Vi lægger øre 
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til mange forskellige udsagn fra børn 
om deres forhold til fisk. Ofte er vinklen 
negativ. Fisk er som udgangspunkt 
klamme og slimede, når man spørger en 
tilfældig gruppe børn til deres viden om 
fisk. Det er næsten som om, at det er en 
vedtaget konvention, at fisk er ulækre.

Heldigvis er der en gruppe af børn, 
der ofte er mindre fordomsfulde (eller 
indoktrinerede) end andre; børnehave-
børnene. Det er selvfølgelig ikke noget 
nyt, at børn er nysgerrige og børnehave-
børn i særdeleshed. Det er vi som voks-
ne – både forældre og formidlere – na-
turligvis forpligtet på udnytte (på den 
gode måde).

Ingen er i tvivl om, at flertallet af for-
ældre og ikke mindst pædagoger gerne 
vil give deres børn gode naturoplevelser 
og friluftsaktiviteter inden for de øko-
nomiske rammer, som et institutions-
budget giver. Desværre kan man som 
formidler opleve, at børnene har en for-
udindtaget holdning til naturen – allere-
de i denne alder. Børnenes forældre er 

selvfølgelig de primære opdragere og 
kilde til børnenes holdninger. Dertil 
kommer de elektroniske medier – tv og 
internettet – som selvfølgelig er billed-
stærke, lettilgængelige og manipuleren-
de. Tænk selv på en af de utallige dyre-
udsendelser á la ”Geparddronningerne 
på Serengeti”, hvor alle dyr pludselig er 
navngivet og tillagt et væld af menne-
skelige adfærd og ikke mindst følelser. 
Menneskelige følelser, der giver sig ud-
slag i massehysteri, når store havpatte-
dyr f.eks. kommer tæt på danske pro-
vinsbyer for at lægge sig til at dø. 
Mængden af hyldestsange og støtteer-
klæringer på YouTube vil ingen ende 
tage. Det er nu synd for dyrene - det har 
vi alle hørt før.

Meningsdannere
Pædagogerne er helt klart de næste i 
rækken af meningsdannere som børne-
ne møder. Derfor er det ufattelig vigtigt, 
at man som professionel pædagog gør 
sig klart, at alt hvad man gør og siger, til 
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børn i denne alder bliver husket. Den 
lille sætning: ”Uha - adr – du skal ikke 
røre ved den, den kan bide” hører vi 
desværre stadig af og til frem for den 
positive og inviterende sætning: ”Hvor 
ser den spændende ud – skal vi under-
søge den sammen?”

På trods af et stigende antal naturbør-
nehaver er der ingen tvivl om, at rigtig 
mange børn er fremmedgjorte eller 
skræmte overfor naturen. Sat lidt på 
spidsen er den daglige kontakt til ”det 
derude” begrænset af, hvad man ser på 
vej til og fra børnehave/skole fra bagsæ-
det af mor og fars bil eller foran på 
Christianiacyklen.

Det kan vi heldigvis gøre noget ved
På Fiskeri- og Søfartsmuseet har vi år-
ligt over 1.000 børnehavebørn gennem 
vores forskellige aktiviteter, og det er 
slående, hvor stor forskel der er på ”na-
turvante” og ”naturskræmte” børn. Alle 
naturvejledere og formidlere kender jo 
ovenstående problematik og bestiller vel 
sagtens ikke meget andet end at bekæm-
pe denne fremmedgjorthed.

Ovenstående forløb er bl. a. et forsøg 
på at undgå den foreslåede konvention 
om, at fisk er ulækre, og aktiviteten viser 
i alt sin enkelthed, hvordan børnenes 
nysgerrighed og sanser kan skærpes. 
Når de først skal se og opleve levende 
rødspætter og herefter røre og tilberede 
døde rødspætter, går fisken fra at være 
fladfisk til at være madfisk.

Evaluering
Evalueringen viste, at børnene fik set 
”ukendte” madvarer og fik god indsigt i, 
hvordan man tilbereder fisk. Det giver 
klistrede hænder og lugter lidt under-
ligt! De lærte alle sammen, at rødspæt-
ten lever i havet, er flad, har orange plet-
ter og øjne oven på hovedet. Den 
smagsmæssige udfordring, som man af 
og til står over for hos børn, var heldig-
vis forsvundet, da næsten alle børn gav 
udtryk for, at de godt kunne lide rød-
spætter, når de var blevet til fiskefileter.

Hvad det skyldes, er der selvfølgelig 
ikke noget entydigt svar på. Men betyd-
ningen af selv at have været en del af 
processen kan ikke undervurderes. Med 
andre ord – det velkendte mantra om, at 
man lærer det, man udfører i praksis 
holder fornuftigt her.

Den næste udfordring og fiskeaktivitet, 
museet har kastet sig over, hedder 
”Børn og Bakskuld”. Den er tilrettelagt 
for mellemtrinet i Folkeskolen og hen-
vender sig til hjemkundskabslærerne og 
bliver afprøvet i skrivende stund frem til 
vinterferien.

 o

Yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til  
Formidlingsafdelingen på  
Fiskeri- og Søfartsmuseet – 
Tlf.: 76 12 20 00.
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”AAAdddrrr!!” – hvad er alt det 
slam på vandet som ligner 
skrællet agurk??!!” råber An-
dreas fra 7.B, da han står med 
ketsjeren fyldt med andemad. 
Inden jeg når over til Andreas 
og får startet et længere fore-
drag om forskellen på skrællet 
agurk og flydebladsplanten 
Lemna minor har fokus allere-
de flyttet sig – ”FUCK MAND” – 
der er en kæmpe bille i nettet! 
Mellem andemaden møver en 
Stor Vandkalv sig op, og råbe-
ne har nu tiltrukket resten af 
klassen, som også vil se fang-
sten.

For mange børn og unge er vandhullet 
et af de mest spændende steder, man 
kan besøge i naturen. Her er der god 
mulighed for at opleve mystikken, de 
mange underlige skabninger i og over 
vandoverfladen, og samtidig har man en 
rigtig god risiko for at få våde tæer!

At vandhuller kan være meget forskel-
lige, og at man selv kan være med til at 
finde vandhullets specielle kvaliteter og 
svagheder, er noget af det, projekt Vand-
tjek giver børn og unge mulighed for. 

Hvad er Vandtjek?  
Projekt Vandtjek er et landsdækkende 
naturovervågningsprojekt, hvor børn og 
andre interesserede undersøger og over-
våger tilstanden i lokale vandhuller. 
Vandtjek blev startet i efteråret 2007 i et 
fagligt samarbejde mellem skoletjene-
sten i Danmarks Naturfredningsfor-
ening og naturvejledningen ved AQUA 

Af Bjarke Birkeland, Biolog og 
naturvejleder på AQUA Sø- og 
Naturcenter, Silkeborg

VANDTJEK  
- med fiskenet  
og internet!
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Sø- og Naturcenter i Silkeborg. Målsæt-
ningen var at udvikle lærerig og spæn-
dende formidling omkring vandhuller-
ne. Formidling der var konkret og 
meningsfyldt for både børn og lærere. 

Første skridt var at oprette hjemmesi-
den Vandtjek.dk, som efterfølgende har 
været omdrejningspunktet om vores 
projekt. På hjemmesiden kan børnene 
adoptere et vandhul i deres nærområde 
og oprette en personlig side med netop 
deres vandhul. Her lægger de fangstrap-
porter, historier og billeder ind fra deres 
ture i felten. 

På hjemmesiden har vi lagt en masse 
information om vandhullernes dyre- og 
planteliv ind som eleverne kan bruge – 
enten som en forberedelse til deres felt-
tur eller som efterbehandling. Vi har 
desuden lavet et undersøgelsesskema, 
som børnene kan bruge ved vandhullet.  
Undersøgelsesskemaet er baseret på en 
simpel, men anvendelig metode til be-
stemmelse af vandhullets generelle 
vandkvalitet. Resultaterne suppleres 
med en række andre oplysninger om 
vandhullet  med børnenes egne oplevel-
ser og billeder. 

I Danmark findes der ca. 
120.000 vandhuller og små-
søer.

Alle Vandhuller på mere end 
100m2 er omfattet af natur-
beskyttelseslovens §3

Vandtjek er støttet økono-
misk af Undervisnings-
ministeriet, Aage V. Jensens 
Fonde og af firmaet HESS 
som udvinder olie og gas i 
Nordsøen.

Lige nu deltager 386 skole-
klasser i projektet

Vandtjek har sin egen hjem-
meside: www.vandtjek.dk

Når børnene lægger information om de-
res vandhul ind på Vandtjek.dk læser 
det igennem af en af vores vandhulseks-
perter, kommenterer de fund som bør-
nene har gjort. Herved kan børn og læ-
rere få noget sparring og få forslag til 
hvordan de kan arbejde videre med de-
res vandhul  

Et skridt videre..
I projektet opfordrer vi desuden børne-
ne til at komme i dialog med ejeren af 
vandhullet, hvad enten det er en privat, 
eller det er en offentlig myndighed. I en 
positiv dialog kan de diskutere mulige 
forbedringer for vandhullet. I nogle til-
fælde vil børnene selv kunne være med 
til at fjerne f.eks. et pilekrat eller følge 
vandhullets liv efter en oprensning. Det 
skal måske understreges, at Vandtjek 
ikke er tænkt som børnenes naturpoliti. 

Det handler i høj grad om at kunne 
give den gode naturoplevelse, men kan 
der komme konkrete handlinger bag 
børnenes undersøgelser løfter det jo 
projektet endnu højere. 
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God modtagelse
Vandtjek er blevet taget godt imod af 
landets skoler. Vi har i skrivende stund 
(medio nov.) 386 skoleklasser med i 
projektet og håber at runde de 400 in-
den årets udgang. Med det færdige un-
dervisningsmateriale, som ligger på 
Vandtjek.dk, er det blevet lettere for læ-
rerne at forberede et forløb omkring 
vandhullet, også selv om man måske 
ikke lige er vandhulsekspert. Til de læ-
rere som ønsker at blive klædt yderlige-
re på, laver vi desuden hvert år lærer-
kurser i Vandtjek rundt om i landet.  

Vandtjek og Naturvejledning..
Mange naturvejledere og mange natur-
skoler udbyder allerede aktiviteter der 
ligner Vandtjek. Vandtjek kan dog give 
skolerne mulighed for at opfylde ønsket 
om mere materiale til både forarbejde 
og efterbehandling af emnet. Natursko-
len eller naturvejlederen kan også være 
med til at finde og udbyde vandhuller i 
området, som kan blive undersøgt sær-
lig grundigt. Jeg synes, Vandtjek er en 
god naturvejledningsaktivitet, og vi vil 
opfordre alle naturvejledere til at blive 
ambassadører for projektet. Er der be-
hov for at lave en inspirationsdag eller et 
lærerkursus i Vandtjek, så kan man kon-
takte AQUA Sø- og Naturcenter.

Vandtjek i fremtiden
Vi udvikler hele tiden siden Vandtjek.dk 
med nye aktiviteter og information. 
Vandtjek er lige nu primært rettet mod 
folkeskolens elever, men vi synes pro-
jektet er så godt så vi ønsker at udvide 
projektet i fremtiden hvis vi finder res-
sourcer til det. Håbet er at vi kan udvide 
konceptet med et mini- og MAXI-
Vandtjek som skal være rettet mod hhv. 
børnefamilier og gymnasieelever. 

Vi er desuden altid meget interessere-
de i af få nye inputs udefra så sidder du 
med nogle gode tips, ideer, lege etc. som 
kunne bruges i forbindelse med vand-
hulsaktiviteter vil vi meget gerne høre 
fra dig!  Du kan kontakte Bjarke på bb@
fvc.dk  o
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Af Sebastian Stanbury, kommu-
nikationsmedarbejder, WWF

Omkring nytår er torsken en 
eftertraget fisk blandt danske 
forbrugere, men det kan være 
svært at finde ud af, om fisken 
er truet, eller om den er fan-
get med omtanke for livet i 
havet. Det hjælper WWF’s  
fiskeguide ”Hva’ for en fisk”  
dig med.

I flere århundreder har torsken været 
fast ingrediens i de danske køkkener, 
hvor spisefisken specielt nytårsdag lig-
ger i mange køleskabe rundt omkring i 
landet. Desværre har torsken det ikke 
lige så godt i dag, som dengang man 
sagde, at der var så mange torsk i Nord-
søen, at man kunne gå tørskoet til Eng-
land. I Nordsøen og Kattegat har be-
standen været tæt på helt at forsvinde, 
og generelt er Atlanterhavstorsken i 
langt de fleste tilfælde overfisket. Stør-
stedelen af de torsk, der i dag ligger på 
køl i de danske supermarkeder og hos 
fiskehandlere kommer fra vidt forskelli-
ge områder i Atlanterhavet; fra Østersø-
en, Canada, Grønland og Island til Nor-
ge og Rusland, men overfiskningen 
betyder, at torskene ikke får lov til at bli-
ve så store i dag, som de gjorde engang. 

Røde, gule 
og grønne fisk  
i køledisken

Den største torsk, der nogensinde er 
blevet fanget vejede 96 kg. Det var i 
USA tilbage i 1895. I dag bliver fiskene 
fanget lang tid før, de bliver så store. 
Størstedelen af de torsk, der ryger i gar-
net eller bider på liner, vejer mellem to 
og seks kilo, og de har derfor ikke nået 
at formere sig. En atlanterhavstorsk læg-
ger millioner af æg i løbet af et liv. Hvis 
bare to af dem overlever længe nok til 
selv at gøre det samme, kan de føre be-
standen videre. I de sidste 30 år har det 
effektive fiskeri forhindret det mange 
steder.

Fisk med god smag
Torsken i Barentshavet nord for Norge 
og Rusland er en af undtagelserne. Her 
er bestanden sund, og det ulovlige fiske-
ri i området er blevet stoppet takket 
være de norske og russiske myndighe-
der. 

Også Østersøtorsken har en solstråle-
historie bag sig. For ikke mange år tilba-
ge anbefalede WWF et totalt stop for fi-
skeri af bestanden, der var tæt på 
kollaps. Siden har et omfattende samar-
bejde mellem fiskerne, myndigheder, fi-
skeopkøbere og miljøorganisationerne 
vendt den negative udvikling. 

”I dag er bestanden tilbage på et bæ-
redygtigt niveau, ikke mindst på grund 
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af den effektive indsats for at stoppe det 
ulovlige fiskeri, som tidligere dominere-
de regionen,” forklarer Christoph Ma-
thiesen, der arbejder med fiskerispørgs-
mål i WWF Verdensnaturfonden.
 
Brug fiskeguiden
Alle de informationer er værd at tage 
hensyn til, når man skal købe torsk, og 
torsken er ikke den eneste fisk, som 
man bør overveje, om man vil lægge i 
indkøbskurven. 

Over 70 procent af verdens fiskebe-
stande er i dag enten fisket til det yder-
ste, truet eller på grænsen til at uddø. 
En stor del af fiskeriet foregår ulovligt 
uden om kvotesystemer og fiskeriaftaler. 
Ubæredygtige fiskermetoder, der øde-
lægger koraller og andet liv på havbun-
den, eller som fanger gigantiske mæng-
der af uønskede arter, der bliver smidt 
døde tilbage i havet igen, er endnu en 
usynlig ingrediens, man som forbruger 
let kommer til at støtte, når der står fisk 
på indkøbssedlen.

Siden 2007 har WWF’s fiskeguide 
Hva’ for en fisk? derfor hjulpet dansker-
ne med at vælge de bæredygtige fisk, 
som heldigvis også ligger i frysediskene. 
I guiden, som netop er udkommet i en 
opdateret udgave, kan man hurtigt og 
nemt få et overblik over, hvilke fiskear-
ter man bør styre indkøbsvognen uden 
om, og hvilke, man kan købe god sam-
vittighed. 

Kig efter det blå mærke

Udover WWF’s fiskeguide er der mere hjælp at 
hente, når der er fisk på menuen. Det blå MSC-
mærke (Marine Stewardship Council), som findes 
på adskillige fisk i de danske supermarkeder, er 
forbrugerens sikkerhed for, at fisken er bæredyg-
tigt fanget. 

MSC-certificeringen bliver givet til fiskerier, der 
bruger metoder, som ikke fører til overfiskede be-
stande og som ikke skader havets naturlige økosy-
stemer.  

MSC blev startet i 1997 af blandt andet WWF, og 
ordningen, der som det eneste lever op til FN’s krav 
for miljømærkning af bæredygtigt fiskeri, er siden 
vokset støt. I dag er der næsten 5.000 MSC-pro-
dukter verden over fra 187 forskellige fiskerier. 

WWF arbejder sammen med producenter og de-
tailhandlen for at gøre udbuddet af MSC-produkter 
så stort som muligt.

Flere bæredygtige 
fisk på vej

For lidt mere end et år  
siden tog Danmarks Fiskeri-
forening et banebrydende 
skridt for at gøre dansk  
fiskeri mere bæredygtigt og 
miljøvenligt ved at sætte 
det ambitiøse mål, at alle 
danske fiskerier skal være 
MSC-certificerede i 2012. 

I dag har sild, makrel og 
blåmuslinger fået det blå 
mærke, mens østersøtorsk, 
nordsø-rødspætter og sej er 
undervejs i certificeringen. 

”Det er et rigtigt godt initi-
ativ, og WWF glæder sig 
over fiskernes ansvar og  
engagement. For at nå hele 
vejen kræver det dog en 
målrettet indsats og et 
bredt samarbejde, som 
også involverer forarbejd-
ningsvirksomheder og  
detailbranchen, som sælger 
MSC-fiskene til forbruger-
ne,” siger Christoph Mathie-
sen, fiskerimedarbejder i 
WWF, Verdensnaturfonden. 

WWF’s fiskeguide er delt op i tre for-
skellige kategorier: Er fiskene i den røde, 
bør man finde et alternativ, da de er 
overfiskede og ofte fanget på en måde, 
der ødelægger havmiljøet. De gule arter 
kan være et godt alternativ til de røde, 
men de kan også være problematiske, 
og man bør derfor tænke sig om. Spørg 
supermarkedet om, hvor fisken er fra og 
hvordan den er fanget. De grønne fisk 
betyder derimod betyder frit lejde. Fi-
skebestandene i den kategori har det så 
godt, at man kan spise fiskene med god 
smag i munden - i mere end én for-
stand.

WWF’s fiskeguide kan findes på www.
hvaforenfisk.dk.

 o
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Odderen er en lystig fætter tilhørende 
mårfamilien, som tidligere havde en ri-
melig stor repræsentation i Danmark. 
Den er dog ikke mere helt så udbredt 
her til lands. Der er derfor planlagt ud-
sætning af oddere i nogle af de mere 
tyndt befolkede egne med henblik på at 
forøge biodiversiteten i vore naturområ-
der. Det kan da også blive spændende at 
give befolkningen lejlighed til i større 
udstrækning at nyde det vandlevende 
rovdyr, der er en sand kunstsvømmer, 
og som er en udbredt fiskespiser. 

Problematisk udsætning
I forbindelse med indfangst, omforde-
ling og udsætning i nye områder kan 
det dog være på sin plads at undersøge 
sundhedstilstanden hos de oddere, som 
man ønsker transporteret mellem lands-
delene. Nye undersøgelser foretaget på 
Københavns Universitet, Fakultet for 
Biovidenskab, har nemlig vist, at der i 
Danmark forekommer en leverparasit, 
der ikke alene med forkærlighed angri-
ber odderen, men tillige kan inficere 
mennesker. En forøgelse af odderbe-
standen vil derfor, alt andet lige, kunne 
øge udbredelsen af den ubehagelige 
snylter, der har sine larvestadier i snegle 
og ferskvandsfisk.

Odder- 
udsætning  
kan få leversygdom  
til at florere

Lever-ikten
Forskerne har måttet anvende en kom-
bination af DNA-analyser og mere tra-
ditionelle metoder for med ufravigelig 
sikkerhed at fastslå, at der var tale om 
den problematiske lever-ikte, der alene 
med sit videnskabelige navn Pseu-
damphistomum truncatum kan for-
skrække almenheden. Parasitten er en 
såkaldt lever-ikte, der med forkærlighed 
sætter sig fast i pattedyrets galdegange, 
hvor den kan fremkalde en kraftig be-
tændelsesreaktion. Den er nært beslæg-
tet med den kinesiske leverikte, som flo-
rerer i Asien, hvor den regnes for en 
betydelig og meget alvorlig sundhedsri-
siko for befolkningen dér. Pattedyr, her-
under mennesker, opnår infektionen 
ved at spise inficerede men utilstrække-
ligt tilberedte ferskvandsfisk.

 
Livscyklus
Livscyklus er lidt kompliceret (figur 1) 
og omfatter den voksne snylter i patte-
dyrenes lever (både odder, mennesker, 
ræv og mink kan bære snylteren). Æg 
fra parasitten afgives til vandmiljøet via 
ekskrementerne fra værten. Herefter 
indtages æggene i vandområdet af en 
sumpsnegl, som selv bliver inficeret ved 
processen. I sneglen udvikles nu nye 

Af Kurt Buchmann, professor på
Institut for Veterinær Sygdoms-
biologi, Fakultet for Biovidenskab
Københavns Universitet
kub@life.ku.dk
35332700

Foto: ForestWanderer
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stadier af snylteren, de såkaldte haleik-
ter, der svømmer ud fra sneglen for at 
finde en fisk at inficere. Parasitten borer 
sig simpelthen ind i fisken, hvor den 
indkapsles som et relativt inaktivt larve-
stadium, der i virkeligheden er et vente-
stadium. Parasitlarven venter således på 
at et pattedyr, eksempelvis en odder, 
æder fisken. Fisken vil derefter som ven-
tet blive fordøjet, men snylteren er til-
passet til at modstå pattedyrets fordøjel-
sesprocesser, og den vil siden hen 
vandre op i galdegangene hos den uhel-
dige vært. Infektionen er derefter et 
ubehageligt faktum, som kan vare ad-
skillige år.

Flere værter
Det er som nævnt ikke alene odderen, 
der kan være inficeret. Andre dyr, der 
indtager fisk, såsom ræv og forvildede 
mink, kan holde liv i parasitten og dens 
hærgen. Forskerne på Københavns Uni-
versitet har netop vist, at forvildede 

mink omkring Furesøen nord for Kø-
benhavn kan være stærkt inficerede, 
hvilket giver anledning til infektioner i 
de lokale ferskvandsfisk.

Omtanke
Man bør ikke fyldes af stor og unødig 
uro pga. parasittens tilstedeværelse i den 
danske natur. Det kan således nævnes, 
at hvis man behandler sine fisk med 
nedfrysning, stegning, kogning eller 
varmrøgning, ja så vil man dræbe alle 
de eventuelt tilstedeværende snyltere i 
fisken. Det vil dog være på sin plads at 
tænke på, at hver gang man transporte-
rer et vildt dyr rundt i miljøet vil man 
samtidigt overføre en serie af snyltere til 
en ny lokalitet, og det er man (befolk-
ning og naturforvaltere) måske ikke al-
tid rede til at tage konsekvenserne af. En 
grundig gennemtænkning af tiltagene 
vil derfor være hensigtsmæssig.

 o

Leverikte fra mink.

Figur 1: Livscyklus for leverikte.Illustration: Kurt Buchmann

Foto: Jacob Skov
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I vinterhalvåret kan man  
opleve skaller og brasen i  
tusindtal i landets kanaler og 
vandløb. DTU Aqua har fokus 
på dette imponerende natur-
fænomen: når titusinder af  
søens fredfisk hen på efteråret 
vandrer ud af søerne. 

Årsagen til vandringen, der visse steder 
nærmest efterlader søer fisketomme om 
vinteren er omgivet af mystik. 

Den mest sandsynlige forklaring er, at 
fredfiskene vandrer for at finde ly for 
søens rovfisk. Et eksempel: en undersø-
gelse viste at tæt ved 80 % af alle skaller 
i efteråret 2005 i løbet af få uger forlod 
Loldrup Sø ved Viborg for at tilbringe 
vinteren i drænkanaler og høller i søens 
tilløb og afløb. I de følgende måneder 
var søen derfor nærmest tom for fred-
fisk. 

Vandringen skete især ved skumring 
og daggry, og omfattede ud over skaller 
de fleste arter af karpefisk. Søens ged-
der, sandart og store aborrer vandrede 

mærkelig nok ikke efter dem. 
Alt dette ved vi fordi vi havde specielle 

fiskescannere (Faktaboks 1) opstillet i 
søens tilløb og afløb, og derfor nøje 
kunne følge med i vandringens omfang 
og forløb. 

På samme måde undersøgte vi Søgård 
Sø ved Vamdrup og foreløbig har vi 
fulgt fiskevandringen i 5 år i disse to 
søer. Resultaterne fra undersøgelserne 
har ført os tættere på en forståelse af 
hvordan og hvorfor fredfiskene vandrer.    

 

Mange arter og forskelle mellem søer
På visse tidspunkter kan titusinder af 
fisk vandre i løbet af få timer. Samlet set 
har vi observeret betydelig vandring 
primært hos skalle, brasen, løje, flire og 
skalle-brasen hybrider, men i nogle søer 
også hos rudskaller og små-aborrer. 

Disse fisk kan man så være heldige at 
se i vinterhalvåret i søernes tilløb og af-
løb. Ja selv ganske små kanaler kan være 
helt proppede med fisk

Vores undersøgelser har dog afsløret 
store forskelle i vandringens omfang og 
timing. Omfanget har varieret fra godt 

Af Christian Skov, Senior forsker, 
DTU-Aqua, Institut for Akvatiske 
Ressourcer, Sektion for fersk-
vandsfiskeri og økologi  
(Tidligere Danmarks Fiskeriun-
dersøgelser, Afd for Ferskvands-
fiskeri). Christian har arbejdet 
ved DTU Aqua siden 1998 og  
beskæftiger sig primært med  
fiskeadfærd og søøkologi.

Vintervandringer  
hos søfisk

Foto: Anders Eriksen

Foto: Finn Sivebæk
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20 % i den svenske sø til næsten 80 % i 
Loldrup Sø. 

Vandringen indledes typisk mellem 
september og november, men varierer 
dog noget fra år til år både mellem og 
indenfor de enkelte søer. 

Temperaturens rolle ser også ud til at 
være forskellig mellem søer. I Loldrup 
vandrer de normalt meget tidligere på 
året end de normalt gør i Søgård Sø. Til-
syneladende spiller temperaturen en 
vigtig rolle for timingen men dette vari-
erer mellem søer. Vi undersøger derfor 
også om andre forhold spiller ind.  

Hvorfor vandrer fiskene? 
Fisk vælger ofte det levested hvor der er 
mest mad og/eller mindst risiko for at 

Faktaboks 1

Fisk med brobizz
Vintervandringen undersøges ved at 
indoperere en lille ”chip” ind i bughulen 
på en masse fisk. Hver chip har en unik 
kode, så når en mærket fisk vandrer ud 
af søen, registreres koden af en scanner. 
Metoden, som anvender samme tekno-
logi som brobizzér, gør det muligt ned 
til sekundet at fastslå hvor mange og 
hvilke fisk, der netop nu er ude af søen. 

Normalt har vi hvert år mærket mel-
lem 500 og 1.000 fisk af alle arter i hver 
sø. DTU Aqua har foretaget en række 
undersøgelser der har vist at fisk større 
end 12 cm klarer mærkningen uden 
nogle påviselige konsekvenser for over-
levelse og adfærd.

Foto: Jes Dolby Foto: Christian Skov

Foto: Christian Skov

Foto: Finn Sivebæk

Den lille chip, der indopereres i bughulen.

To lyttestationer samt det tilhørende teknikskab. Mærkning af en gedde.

Elektrofiskeri efter fisk, der skal mærkes.
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blive ædt. Vi så at rovfiskene i de tre 
søer kun i mindre omfang fulgte fredfi-
skene ud af søen. Vandringen kan der-
for være en måde for fredfiskene at fin-
de ly for rovfisk om vinteren. 

Dette bekræftes af vandringsadfærden 
hos brasen. Brasen kan vokse sig så sto-
re at de ikke længere er i risiko for at 
blive spist af søens gedder og ifølge vo-
res teori så skulle det være spild af kræf-
ter for disse store fisk at vandre. 

Og det ser ud til at holde stik. Vores 
forsøg har vist at det netop kun er de 
mindre brasen, altså dem der er i risiko 
for at blive spist, der tager på vinter-op-
hold i tilløb og afløb. De større brasen 
bliver normalt tilbage i søen om vinte-
ren, men kan dog finde på at foretage en 
anden slags vandring (Faktaboks 2)

Hvorfor vandrer ikke alle fisk?
Men hvorfor er det ikke alle fredfiskene 
som vandrer? Jo, det kan hænge sam-
men med fiskenes kondition omkring 
vandringstidspunktet. 

Fisk som er i dårlig kondition inden 

vandringen indledes, bliver oftere tilba-
ge i søen. De risikerer formodentlig at 
sulte ihjel hvis de vandrer. Fødemæng-
den i de kanaler fiskene overvintrer i, vil 
normalt være mindre end i søen, og fi-
skene skal således have ”råd” til at van-
dre. Hvis fisken har den fornødne kon-
dition, er den populært sagt bedre tjent 
med at ”sulte” et sted hvor der ingen 
rovfisk er, frem for at tage chancen ude i 
søen. 

Denne teori har vi fået bekræftet i en 
undersøgelse hvor vi henholdsvis sulte-
de og fodrede en gruppe skaller inden vi 
slap dem ud i søen igen. Derefter obser-
verede vi at fiskene i god kondition van-
drede i større omfang end de sultede 
fisk. ”Konditions-teorien” kan samtidig 
forklare hvorfor vi har fundet så store 
forskelle i omfang og timing af vandrin-
gen mellem og indenfor arter, søer og 
år. Det afspejler formodentlig at præda-
tionstryk og fødeudbud varierer fra år 
til år og ikke mindst fra sø til sø.

 o

Faktaboks 2

Vandringer mellem søer 
Vi har meldinger om vintervandringer 
fra en lang række søer. Der er derfor al 
mulig grund til at tænke på søers fiske-
bestande som foranderlige i løbet af 
året. Derudover har vi observeret at 
overraskende mange fredfisk kan van-
dre mellem søer. 

Loldrup Sø ligger 2 kilometer op-
strøms Viborg Søerne. I løbet af et par 
nætter i oktober 2005 vandrede om-
kring 30 % af søens brasen over 35 cm 
ned i Viborg Søerne. Omvendt så vi i 
sommeren 2009 at omkring 35% af bra-
sen mærket i Viborg søerne vandrede til 
Loldrup Sø. 

Disse vandringer er tankevækkende 
for normalt forvalter man søer som iso-
lerede enheder, men denne praksis bør 
måske overvejes. F.eks. kan biomanipu-
lation i form af opfiskning af fredfisk i 
en enkelt sø måske være skønne spildte 
kræfter hvis søen er i åben forbindelse 
med andre søer. 

Foto: Finn Sivebæk

Et par skaller.
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Effekterne ved opfi skning af fredfi sk er i de fl este søer meget markant, 
hvis der fjernes en tilstrækkelig mængde fi sk. Sigtdybden øges, mens 
indholdet af klorofyl a, suspenderet stof, næringsstoffer og mæng-
den af blågrønalger reduceres. Der er kun få lange tidsserier, men 
efter 8-10 år “falder” mange søer tilbage igen. I søer, hvor den interne 
fosforbelastning blev reduceret ved overgangen til den klarvandede 
tilstand, stiger fosforfrigivelsen fra søbunden igen, hvis søen skifter til 
uklar tilstand.

Effekter af opfi skning4 
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Fiskebestands-undersøgelser 
har gennem de sidste 40 år 
dannet grundlag for vurde-
ringer af søernes tilstand, 
samt planer for hvordan man 
kan restaurere søerne, således 
de kommer tilbage i en mere 
naturlig balance. 
Undersøgelserne har desuden 
bidraget til at skabe grund-
laget for udformningen af 
vandmiljøplanerne.

Biologer har foretaget undersøgelser af 
fisk og fiskebestande i århundreder, 
først som studier af enkelte fiskearter og 
siden i forbindelse med fiskeriforvalt-
ningen. I 1970´erne fremkom en vold-
som interesse for økologi, og fiskenes 
rolle i økosystemet kom i fokus.  Allere-
de i 1960´erne havde en Tjekkisk bio-
log, Hrbacék, fundet ud af, at fisketom-
me vandhuller var klarvandede og 
rummede store dafnier i modsætning til 
fiskerige vandhuller, som var grønne af 
alger og uden store dafnier, og I løbet af 
1970´erne og starten af 1980´erne blev 
det klart, at fisk spiller en struktureren-
de rolle for økosystemet i ferskvandssø-

Hvorfor  
fiskeundersøgelser?
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Indfangede skidtfisk fra sørestaurering i Engelsholm Sø afhentes af Givskud Zoo.

Af Jens Peter Müller, biolog og  
seniorkonsulent i Fiskeøkologisk 
Laboratorium.
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er, både som prædatorer på søernes dy-
replankton og bunddyr og som rovfisk.  
Få rovfisk bevirker mange fredfisk som 
bortæder søens dafnier, hvilket i mangel 
af græsning bevirker masseopvækst af 
planteplankton, og vandet bliver grønt 
og uklart. Samtidig blev det klart, at fi-
skebestanden i søerne havde udviklet 
sig i takt med en øget næringsstofbelast-
ning fra at være afbalanceret med et be-
tydeligt indslag af rovfisk, til at være do-
mineret af en talrig bestand af små 
eksemplarer af ”skidtfisk”, som skaller, 
brasener og karusser. 

Vandmiljøplan 1
Samtidigt udløste et par fotogene døde 
hummere i Gilleleje Havn Danmarks 
hidtil største miljøinvestering: Vandmil-
jøplanen á 1987, som skulle forbedre 
forholdene i søer, vandløb og indre dan-
ske marine vandområder. Et tilhørende 
overvågningsprogram med målinger af 
en række fysiske- og vandkemiske for-
hold blev udarbejdet og i dette program 
indgik også overvågning af en række 
biologiske forhold i søer, herunder 
plankton, vandplanter og på baggrund 
af den nys opnåede erkendelse altså 
også fisk. Et undersøgelsesprogram for 
fiskebestande i søer blev udviklet af bl.a. 
artiklens forfatter i løbet af 1987, og i 
1988 startede de første af en lang række 
standardiserede fiskeundersøgelser i 
danske søer.

Biomanipulation
På trods af, at belastningen af mange af 
søerne blev reduceret, skete der ikke 
synlige forbedringer med vandmiljøet, 
netop fordi de mange skidtfisk fastholdt 
søerne i en ringe tilstand med uklart 
vand og ingen vandplanter. Det stod 
klart, at kunne denne onde cirkel bry-
des, ville søerne få en mulighed for at 
opnå en ny og bedre tilstand med klart 
vand, undervandsplanter og en afbalan-
ceret fiskebestand.  Dette førte til de før-
ste danske forsøg med biomanipulation 
som sørestaureringsværktøj, hvor fredfi-
skebestanden blev kraftigt nedfisket.  I 
en lang række søer skabtes i de følgende 
år forbløffende resultater efter en regu-
lering af fredfiskebestanden. Vandet kla-
rede op som følge af græsning fra store 
dafnier, og som et resultat af en øget 
mængde føde og en formindsket føde-

konkurrence, blev vækstforholdene 
kraftigt forøget. Efter få år var fiskebe-
standen præget af få, men store fredfisk 
og af en dominerende bestand af store 
rovlevende aborrer, hvilket netop er for-
hold som findes i vore rene, klarvande-
de søer, så begejstringen var til at få øje 
på.

Mange års erfaring
I de forløbne 23 år med skiftende vand-
planer er stort set alle danske større søer 
blevet undersøgt, og et datamateriale 
helt uden sidestykke har lagt grunden til 
en markant øget forståelse for søernes 
økologi.  Ikke mindst viden om fiskenes 
økologi og betydning for søernes til-
stand er blevet forøget, og resultater af 
en fiskeundersøgelse dvs. fiskebestan-
dens størrelse, sammensætning og stør-
relsesstruktur, kondition- og vækstfor-
hold giver i dag sammen med belast-
ningsopgørelser og vandkemiske analy-
ser et temmelig klart billede af den på-
gældende sø´s aktuelle tilstand og re-
staureringsmuligheder.  

Selv om holdbarheden af en sørestau-
rering foretaget gennem fiskefjernelse er 
omdiskuteret, er biomanipulation ofte 
den eneste måde at forbedre vandmiljø-
et indenfor en overskuelig årrække i de 
mange danske søer som fastholdes i en 
ringe tilstand på trods af en afskåret be-
lastning. Dette bliver ikke mindst aktu-
elt, når miljømålene i de aktuelle vand-
planer skal opfyldes.  

 o

Foto: Finn Sivebæk

Jens Peter Müller er biolog, 
uddannet fra Ferskvands-
biologisk Laboratorium KU i 
1985 med speciale i fiske-
økologi. Medstifter af - og 
seniorkonsulent i Fiske-
økologisk Laboratorium  
siden 1988. 
Han har gennem de seneste 
25 år især været beskæf-
tiget med undersøgelser af 
fiskebestande og fiske-
økologi, med evaluering og 
udarbejdelse af fiskeunder-
søgelsesmetoder samt med 
teoretiske og praktiske 
aspekter ved biomanipula-
tion som sørestaurerings-
metode.
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Fotos: Torben Juhl

For tiden er det narrative me-
get populært. Hvilken natur-
skole har ikke været med til at 
introducere diverse dukker/
bamser til børnehaveklasser. 
På Kildegården har vi ind-
draget det narrative i mange 
arrangementer – herunder 
også fiskearrangementer.

På Børnenaturcenter Kildegården har vi 
indrettet et lokale, der er meget inspire-
ret af Darwin´s kontor. Der er alle muli-
ge ting og sager, der kan stimulere bør-
nenes fantasi. Det er her de to doktorer 
– dr. Kvist og dr. Vinblad har deres 
studér-kammer. Disse kloge folk under-
søger naturen omkring Kildegården, og 

løber jævnligt ind i forskellige proble-
mer, som de enten af tids- eller hel-
bredsmæssige årsager må have hjælp af 
besøgende børn til at løse.

Et fiskearrangement til store børneha-
vebørn/0. kl. starter med et brev hvor 
dr. Kvist og dr. Vinblad har fundet en 
kæmpestor udstoppet gedde. Den er 
uheldigvis fanget i den sø, hvor de to 
doktorer tager deres daglige dukkert 
med deres lille hund. Nu vover de af 
gode grunde ikke bade i søen, og beder 
børnene undersøge, hvor store gedderne 
er i søen.

Så er det bare til søen og trække vod. 
Rigtig godt er det, hvis der fanges ged-
der i forskellige størrelser. Børnene må 
så vurdere, hvad de forskellige gedder 
kan klare af bytte. Tilbage på Kildegår-
den sætter vi skaller ud i vores akvari-
um. Der ser børnene så, hvordan ged-

Det narrative  
fiskearrangement

Af Torben Juhl, naturskoleleder 
på Kildegården, Herlev.
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Doktorernes studér-kammer, 
hvor de to doktorer holder til  
- indrettet med inspiration fra 
Darwins kontor.

På billederne ses de to doktorer - 
måske er der nogle, der vil kunne 
se en vis lighed med de to natur-
vejledere på Kildegården, Torben 
Juhl og Anja Vensild  Hørnell.

den jager og fanger sit bytte. 
Afrapportering til de nervøse doktorer 
sker gerne med tegninger, der viser ged-
dens størrelse, samt hvad den kan spise 
– indtil videre ikke hunde!

Fordelen ved at anvende en mere nar-
rativ tilgang til dagens emne er, at man 

opnår en form for konsensus i hele 
gruppen. Hvad går vores opgave ud på, 
hvorfor og hvordan skal den løses osv. 
Det giver meget mere mindre ”indre 
støj” hos den enkelte og skaber en fælles 
reference – og som en bonus, så er det 
rigtig sjovt!

 o
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Af Henrik Flintegård,  
biolog og formidler på 
Nordsøen Oceanarium.

En lille fortælling om, hvordan 
en usædvanlig fisk gav både 
formidlere og markedsførin-
gen på Nordsøen Oceanarium 
et godt kort på hånden.

Der er spændende historier bag ethvert 
dyr i vore zoologiske anlæg - uanset om 
det drejer sig om en rødspætte, der lig-
ger bomstille på bunden af et akvarium, 
eller om en chimpanse, der fjoller rundt 
i sit anlæg til stor morskab for publi-
kum. Det er disse spændende historier 
man som formidler gerne vil fortælle og 
derigennem åbne gæstens øjne for, at 
det ikke nødvendigvis er det mest spek-
takulære dyr, der rummer den bedste 
historie.

Hit-dyr og  shit-dyr
Når det er sagt, må man dog også er-
kende, at chimpansens popularitet ge-
nerelt er større end rødspættens. Chim-
pansen sælger simpelthen bedre! Den 
er, hvad de zoologiske haver plejer at 

benævne som et ”hit-dyr” – i modsæt-
ning til mindre populære dyr, der lan-
der i en kategori, der lidt spøgefuldt be-
nævnes ”shit-dyr”. 

Zoologiske haver, der jo for de flestes 
vedkommende har fokus på det eksoti-
ske, har masser af hit-dyr – løver, ele-
fanter, aber, isbjørne osv. Oftest er det 
dyr, der i kraft af deres størrelse (helst 
kæmpestor) og/eller udseende (helst 
ekstrem sød eller det modsatte) og/eller 
adfærd (helst farlig eller morsom), taler 
særligt til gæstens følelser. Det er da 
også disse dyr man – forståeligt nok – 
fremhæver i attraktionens PR-materiale. 

Anderledes forholder det sig med et 
akvarium som vores, hvor vi udeluk-
kende viser Nordsøens fisk og øvrige 
dyreliv. Som medarbejder og – indrøm-
met - lidt fiskenørd, synes man jo, at alle 
fiskene er hit-dyr – også selv om de ikke 
opfylder ovenstående kriterier. Men 
hvis man lige smider nørd-brillerne for 
en stund, kan man måske godt se, hvor-
for en torsk eller en sild ikke hitter hos 
gæsten i samme grad som en isbjørn el-
ler en chimpanse.

Klumpfisken  
– en ægte  
”hit-fisk”
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Sjældne fisk fra Nordsøen er ingen hyldevare
For akvariepersonale og formidlere er 
det altid inspirerende at få nye og lidt 
mere usædvanlige fisk ind, og vi har 
selvfølgelig gennem årene haft mange 
ønsker om at få fat i levedygtige eksem-
plarer af fisk med hit-kvaliteter.  Men 
dels findes der ikke er så mange indly-
sende kandidater blandt Nordsøfisk som 
blandt urskovens eller savannens dyr. 
Dels er de arter, der kunne være kandi-
dater, f.eks. sildehaj, vågmær eller glans-
fisk så forholdsvis sjældne, at det kun 
ved et lykketræf kan lade sig gøre at få 
fat i dem i levedygtig stand. Tilmed har 
man ikke altid de nødvendige faciliteter, 
der kræves for at en af de usædvanlige 
fisk kan overleve.  

De zoologiske haver skaffer i udstrakt 
grad deres dyr (hit- såvel som shitdyr) 
gennem internationale avlsprogrammer 
og køb/bytte hos hinanden.  Kun få af 
de almindelige fisk fra Nordsøen findes 
på samme måde som hyldevarer hos vo-
res kolleger. 

Så kom hit-fisken
Da hit-dyret så endelig, i skikkelse af en 
klumpfisk på ca. 10 kg, ved en tilfældig-
hed dukkede op i august 2000, var der 
nok ingen af os, der forudså, hvor stort 
dens potentiale var. Klumpfisken blev 
fanget af en bundgarnsfisker fra Skagen. 

Til forskel fra flere ulevedygtige ek-
semplarer, vi havde modtaget i årenes 
løb, var denne i fin stand og akvarieper-
sonalet satte alt ind på at den skulle 
overleve. Efter ca. tre ugers intensivt ar-
bejde var klumpfisken vænnet til at tage 
føde i form af rejer, muslinger og blæk-
spruttestykker, direkte fra dykkerens 
hånd.

Da klumpfisken blev sat ind oceanari-
et, var den så vant til dykkeren, at den 
straks, når han sprang i vandet, kom 
hen til ham for at få føde. Dens spekta-
kulære udseende og dens åbenlyse for-
trolighed med dykkeren var medvirken-
de til at den hurtigt blev både gæsternes 
og personalets yndling. Ved den daglige 
fodring af fiskene i oceanariet blev 
klumpfisken den ubetinget største ople-
velse, og den gav formidlere og dykkere 
anledning til at fortælle mange gode og 
overraskende historier. 

Klumpfisken voksede med utrolig hast 
og opfyldte således hurtigt tre kriterier 

for at være et hit-dyr: Den var stor, den 
var sød/grim (alt efter ens smag) og den 
havde en sjov adfærd. 

Som den eneste fisk hos os på det tids-
punkt, fik klumpfisken et navn.  Navnet 
”Klumpe” udsprang egentlig blot af den 
daglige omtale blandt personale, gæster 
og i pressen. Markedsføringsmæssigt 
blev Klumpe naturligt nok benyttet på 
alle måder. Hvert år i august blev der ar-
rangeret ”fødselsdag” med kage, gaver 
og alt, hvad dertil hører, ligesom klump-
fiskeportrætter prydede brochurer og 
plakater og efterhånden fik klumpfisken 
en ikonagtig status.    

Klumpes endeligt
Omfanget af klumpfiskens popularitet, 
gik dog først rigtigt op for os i forbin-
delse med den dramatiske brand på 
oceanariet i 2003. Klumpes skæbne un-
der og efter branden var hovedemnet i 
rigtig mange af de henvendelser vi fik 
fra nær og fjern, og da vi udsendte den 
endelige besked om at den var død, 
skortede det ikke med forslag til, hvor-
dan Klumpes minde skulle æres. En bil-
ledhugger tilbød f.eks. at lave en skulp-
tur af fisken. Skulpturen kan i dag ses på 
parkeringspladsen foran Oceanariet. Et 
af de mere okkulte indslag kom fra en 
kvinde, der fortalte, hvordan hun under 
et besøg på oceanariet få dage inden 
branden, tydeligt havde følt ”en kraft” 
strømme ud til hende fra klumpfisken 
som om den ville ”varsle en stor ulyk-
ke”!

De store bekymringer omkring 
klumpfisken som publikum gav udtryk 
for kom nok lidt overraskende for de 
fleste af os. Vi synes egentlig selv at 
klumpfiskens død var en af de mindst 
alvorlige følger af branden. 

”Folkekrav” om ny Klumpe
Gæsternes begejstring for klumpfisken 
og reaktionerne på dens sørgelige ende-
ligt gjorde det imidlertid nærmest til et 
krav, at vi efter genopbygningen af det 
nedbrændte akvarium skulle anskaffe en 
ny klumpfisk. Og naturligvis var vi nu 
helt klar over, hvor stor markedsførings-
værdien ville være.

 Vi kunne dog ikke bare forlade os på, 
at der en skønne dag igen blev fanget et 
levedygtigt eksemplar i vores eget far-
vand, så hvis vi ønskede hurtig opfølg-

Klumpfisk
(Mola mola) 

Forholdsvis almindelig i 
tempererede og varme 
have over hele verden. Små 
eksemplarer træffes jævn-
ligt i danske farvande.’

Klumpfisk lever i naturen af 
gopler, småfisk og plank-
tondyr, men den kan også 
tage bunddyr.

Den største klumpfisk, der 
er registreret vejede ca. 2 
tons og var ca. 3 m lang 
(fanget ved Australien)

”Klumpe” voksede, på de 
tre år den var i Nordsømu-
seets akvarium, fra ca. 10 
kg til 290 kg.

Man har endnu ikke kunnet 
aldersbestemme klumpfisk. 
Den har ikke, som andre 
benfisk, store øresten med 
vækstringe.
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ning på succesen med Klumpe, måtte vi 
finde andre løsninger.   

I Middelhavet er klumpfisk almindeli-
ge, og det lykkedes i 2007 at bringe to 
fisk fra akvariet i Barcelona til Hirtshals. 
De to klumpfisk blev under stor festivi-
tas navngivet Anton og Andrea, og end-
nu større blev navngivningsceremonien 
da vi i 2009 fik endnu en klumpfisk – 
denne gang fanget i farvandet ud for 
Hanstholm.  Nordjyske skoler blev invi-
teret til at lave en sang eller et digt om 
klumpfisken og samtidig foreslå et navn. 
Ved en direkte udsendelse i DR´s P4 
blev vinderen kåret og klumpfisken blev 
navngivet Hamlet.

En gave for formidling og marketing
I skrivende stund svømmer Anton, An-
drea og Hamlet på deres egen uelegante 
facon rundt blandt sild, makrel, hajer og 
andre fisk i oceanariet. Når man står og 
betragter klumpfiskene, kan man godt 
undre sig over, hvorfor evolutionen har 
tilladt en så tilsyneladende klodset fisk 
at overleve gennem årtusinder. Og hvis 
man bekender sig til den trend, der bre-
der sig i USA, hvor man forkaster Dar-
wins teorier, må man vel tænke at Vor-
herre havde en dårlig dag, da han 
designede klumpfisken. 

Men lad os blot konkludere, at fisken 
har sin egen charme, at den besidder 
hit-dyrets egenskaber og at den kom 
som en gave både for markedsføringsaf-
delingen og for formidlerne i et akvari-
um, hvor hit-dyrene ikke ligefrem står 
på nakken af hinanden  

Markedsføring med den usædvanlige 
fisk i en hovedrolle vækker potentielle 
gæsters nysgerrighed og får dem til at 
besøge os. Og når de først er inden for 
døren kan formidlerne fortælle et hav af 
gode historier og åbne vores øjne for, at 
alle de andre spændende dyr i akvariet 
faktisk også er hitdyr – vi skal bare lære 
dem at kende.

 o
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Udviklingen af den danske 
produktion af økologiske  
opdrætsfisk har efterhånden 
mere end 13 år på bagen.  
At historien om den økologi-
ske opdrætsfisk også skulle gå 
hen og blive af interesse for 
flere af landets oplevelses-
centre, naturskoler og landets 
første grønne lystfiskersø  
havde de færreste forudset.

Projekt Fugl & Fisk – økologisk kvalitet
I 2008 tog den daværende leder af 
AQUA på Ferskvandscentret i Silkeborg 

initiativ til afholdelse af et møde, som 
senere skulle vise sig at blive startskud-
det til projekt ”Fugl & Fisk – økologi på 
bordet. Et projekt, som blev gennemført 
af producentforeningen ”Fugl & Fisk – 
Økologisk kvalitet”, projektkonsulenter-
ne Per Henrik Hansen, Dorte Ruge og 
Peder Hougaard og en række andre bi-
dragsydere – herunder AQUA. 

Projektet involverede i perioden 2009 
– 2010 udstillinger mv. på hele 5 danske 
informations- og oplevelsescentre: 
AQUA i Silkeborg, Naturama i Svend-
borg, Danmarks Akvarium i Køben-
havn, Nordsø Centret i Hirtshals, og en-
delig Vadehavscentret ved Ribe.

Formålet med projektet var at medvir-
ke til at fremme produktion og afsæt-

Af Villy J. Larsen, seniorrådgiver 
hos Dansk Akvakultur.

Når emner som økologi 
og ferskvandsfisk går op 
i en højere enhed

Bjerrely Fiskesø – Emil fangede den første økologiske udsætningsfisk.

Foto: Villy J. Larsen
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ning af økologiske fødevarer med fokus 
på økologisk fjerkræ og økologiske 
ferskvandsfisk fra opdræt. På hvert af de 
5 centre havde projektet følgende faste 
elementer: En udstilling med informati-
on, undervisning og aktiviteter for børn 
og voksne, et marked med information, 
smagsprøver og salg af en bred vifte af 
økologiske produkter, undervisnings-
materialer, informationsavis og presse-
indsats.

”Man kan i sandhed sige,  
at emnerne økologi og  

ferskvandsfisk har vist sig  
at gå op i en højere og for alle  
interessant enhed på AQUA  

i Silkeborg” 

– citat: Allan Winther,  
AQUA Ferskvandsakvarium, Silkeborg. 
 

Da projektet sluttede, havde mere end 
45.000 personer set udstillingen i løbet 
af projektperioden. 

Hos AQUA’s ledelse kunne man kon-
statere, at kombinationen af økologi og 
ferskvandsfisk (som jo er et af kernepro-
dukterne for AQUA, som Nordeuropas 
største ferskvandsakvarium) havde vist 
sig at have stor interesse blandt centrets 
mange besøgende – både under Fugl & 
Fisk projektet, men også i forbindelse 
med en række efterfølgende arrange-
menter på centret. 

Af eksempler kan nævnes: I forbindelse 
med Ferskvandscentrets årlige ”Gastro-
nomisk fiskeaften – 2009” var én af de 
spændende nyheder røget økologisk 
regnbueørred serveret med den gode 
historie. I sommeren 2010 var der gril-
lede økologiske ørreder på menuen un-
der WWF’s PandaClub arrangement 
”Hva’ for en fisk?”, som blev afholdt på 
centret. I efterårsferien 2010 deltog 
Dansk Akvakultur med en oplysnings-
stand om danske økologiske opdrætsfisk 
og historien omkring disse i forbindelse 
med efterårsferie-ugen, med hvor cen-
tret havde valgt at sætte særlig fokus på 
økologi. 

Den gode historie bag de økologiske  
opdrætsfisk
Historien om den danske økologiske 
opdrætsørred har vist sig at være af stor 
interesse for ikke blot kerneforbrugere 
af økologiske fødevarer, men også for 
mange andre danskere med interesse for 
naturen omkring os.

På Skillingbro Dambrug ved Rebild i 
Himmerland, har ejer Niels Moes haft 
travlt med at omlægge det lille væld-
dambrug til økologisk drift, samtidigt 
med af dambrugets tidligere kummehus 
er blevet totalt gennemrestaureret og 
ombygget indvendig til en topmoderne 
naturskole, som er etableret i et samar-
bejde mellem Rebildcentret, Rold skov 
Natur- og Kulturcenter, og områdets na-
turvejledere. 

Relevante links:

www.fuglogfisk.dk

www.ferskvandscentret.
dk/aqua

www.rebildcentret.dk

www.bjerrely.dk

www.okologiiskolen.dk

www.okofisk.dk

www.danskakvakultur.dk

Fugl & Fisk udstillingen 
på AQUA i 2009 Foto: Fugl & Fisk
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Økologisk fiskeopdræt

De økologiske udsætningsfisk er produceret efter 
et strengt økologisk regelsæt, der blandt andet 
sætter særlig fokus på minimal miljøbelastning, 
bæredygtig ressourceforbrug, optimal forbruger-
sikkerhed og optimal fokus på fiskens velfærd  
under produktionen.

Konkret betyder det eksempelvis, at de resulte-
rende økologiske opdrætsfisk er produceret uden 
anvendelse af GMO i foderet, uden anvendelse af 
kunstig farve, med et absolut minimum af brug af 
medicin (max. 1 behandling i hele fiskens levetid 
og dobbelt tilbageholdelsestid, i fald medicinering 
er uundgåelig som følge af sygdom i fiskebestan-
den) og med et absolut minimum af anvendelse af 
kemiske hjælpestoffer til gennemførsel af produk-
tionen. Kodeordene for økologisk akvakultur-
produktion er: Respekt for naturen, forebyggelse  
af evt. sygdom og ikke mindst et dygtigt fagligt 
håndværk.  

Den danske produktion af økologiske opdræts-
ørreder udgør i dag omkring 300 tons/år regnbue-
ørred og kildeørred, fordelt på foreløbig 5 fersk-
vandsdambrug i Jylland. 

Forfatterdata:
Villy J. Larsen  
– seniorrådgiver hos Dansk 
Akvakultur
Isagervej 15
8680 Ry
Tlf.: 8689-3699
Mobil: 4088-5866
E-mail:  
villy@danskakvakultur.dk

På denne naturskole kan eleverne følge 
undervisningen med skiftende teori og 
praksis, mens de fra undervisningsloka-
let kan se direkte ud på de økologiske fi-
skedamme – og senere på dagen få lej-
lighed til selv af slagte, rense, og grille 
deres egen økologiske bækørred op-
drættet i kildevand fra området om-
kring dambruget. Skillingbro Dambrug 
indgår som en del af Rebildcentret, som 
også omfatter Thingbæk Kalkminer. 
Læs mere på: www.rebildcentret.dk

 
Bjerrely Fiskesø – Danmarks første grønne 
lystfiskersø med økologiske udsætningsfisk
Nogle få kilometer sydvest for Herning 
ligger en af Danmarks smukkeste lystfi-
skersøer – Bjerrely Fiskesø. Søens ejer, 
Bjarne Vestergaard, som selv er tidligere 
økologisk landmand, ændrede i vinte-
ren 2009/10 driften af lystfiskersøen på 
en række områder, så søen i dag frem-
står som Danmarks første grønne bære-
dygtige lystfiskersø med økologiske fisk 
og en række andre grønne tilbud. Grøn-

ne fiskesøer kendes allerede flere steder 
i udlandet, men Bjerrely Fiskesø er 
Danmarks første, og dermed har danske 
lystfiskere og andet godtfolk med hang 
til økologi eller blot en alternativ na-
turoplevelse med god samvittighed, nu 
en ny mulighed for at opleve naturen på 
en anderledes måde ved Bjerrely. 

I forbindelse med søen findes en min-
dre servicebygning (søpavillionen) og 
en større bygning med selskabslokale 
(muslingehuset). Sidstnævnte kan huse 
op til 120 personer. Seneste tiltag er, at 
Bjarne Vestergaard nu har tilmeldt sig 
de ”økologiske skolegårde” – et projekt 
under Økologisk Landsforening, hvor 
der laves aftaler med, og efterfølgende 
uddannes økologiske landmænd til at 
undervise skoleklasser med interesse i 
økologi. Bjarne Vestergaard forventer 
sig meget af dette samarbejde – og glæ-
der sig til at få besøg af de lokale skole-
klasser ved sin smukke sø. Læs mere på: 
www.bjerrely.dk

	 o

Øverst: Skillingbro Dambrug og 
Naturskole.
Nederst: Danske økologiske  
opdrætsforeller.

Foto: Villy J. Larsen

Foto: Villy J. Larsen
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Danmark er rigt forsynet med vandom-
råder, som omfatter de utallige bække, 
åer, søer og havområder, som man let 
kan komme ud til på kort tid, uanset 
hvor i landet man måtte befinde sig. 
Alle disse akvatiske områder vrimler 
med liv, stort som småt. De mange or-
ganismer i det danske vandmiljø omfat-
ter som bekendt pattedyr, fugle, kryb-
dyr, padder, fisk og en lang række 
hvirvelløse dyr såsom krebsdyr, insekter 
og snegle, for blot at nævne nogle få. 
Som alle andre steder på vor klode bæ-
rer alle disse dyr rundt på en eller flere 
parasitter. 

Mennesker angribes af fugleparasitter under 
badning
Svømmefugle, ja selv de velkendte og 
kønne gråænder, som med stor energi 
fodres i vore søer og damme har også 

De danske vandområder  
vrimler med parasitter. Nogle 
angriber fisk, andre angriber 
fugle og nogle kan inficere 
mennesker.  
Det kan naturligvis volde  
problemer, men alle snylterne 
er dog ganske naturlige orga-
nismer i vandmiljøet og bør 
betragtes som værdifulde  
elementer i naturen, der bin-
der de forskellige dyr sammen 
i et sandt økologisk netværk. 
Derfor kan man naturligvis 
godt være på vagt overfor  
parasitter i naturen.

Svømmekløe i de  
danske ferskvandssøer 
En fugleparasit er på færde...

Af Kurt Buchmann, professor på
Institut for Veterinær Sygdoms-
biologi, Fakultet for Biovidenskab
Københavns Universitet
kub@life.ku.dk
35332700

Figur 1. Livsforløbet for fuglenes snylter, der kan inficere mennesket under badning. Illustration: Kurt Buchmann.
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parasitter. Og nogle af disse kan til og 
med angribe mennesker, når den ellers 
står på badning og svømning en varm 
sommerdag. Fugleparasitternes larver 
forekommer nemlig i snegle i vore fer-
ske søer. De trænger ud af sneglene og 
svømmer rundt i vandet, hvor de er be-
regnet til og venter på at bore sig ind i 
fuglenes hud for derefter at vandre til 
forskellige organer i fuglen. Parasitterne 
borer sig dog lige så gerne ind i menne-
skets hud, hvis de ellers får lejlighed til 
det. Og det sker jo ikke så sjældent i for-
bindelse med badning i søer om som-
meren (Figur1).

Parasitter forekommer ofte hos vore 
ænder (Figur 2), men også hos menne-
sker giver parasitlarvernes indtrængen i 
huden anledning til kraftig hudkløe og 
rødt udslæt, som kan vare adskillige 
uger (Figur 3). 

Vore undersøgelser har vist, at det er 
relativt almindeligt at blive angrebet af 
disse snyltere i Danmark. De er vidt ud-
bredt i mange danske ferskvandssøer. 

Ofte er det den almindelige mosesnegl 
(Figur 4) som bærer rundt på de infekti-
ve parasitlarver, der frigives til vandet, 
hvori fugle og mennesker befinder sig. 

Man mener dog, at infektionerne ikke 
giver anledning til langtidsskader hos 
mennesket, selvom museforsøg har an-
tydet at parasitterne trods alt godt kan 
overleve i et pattedyr i længere tid. Den 
udtalte kløe er grunden til at man be-
nævner hudinfektionen hos mennesker 

som ”svømmerens kløe” og på engelsk 
”swimmer’s itch”. 

Der findes flere arter af ikter, som le-
ver i fuglenes blodkar, og som har deres 
larvestadier i ferskvandssnegle. De mest 
kendte bærer de latinske betegnelser 
Trichobilharzia og Bilharziella, og de er 
nært beslægtede med de snyltere, som 
fremkalder bilhariose (schistosomiasis) 
hos mennesker i andre dele af Verden. 
Faktisk kan infektioner med Trichobil-
harzia og Bilharziella betragtes som fug-
lenes pendant til bilharziose. Den lille 
haleikte, der borer sig ind i menneskets 
hud er mindre end en millimeter i ud-
strækning (Figur 5) og er derfor ikke så-
dan at se med det blotte øje. Men derfor 
kan den godt være farlig. 

 
Hvad gør du hvis du får svømmekløe?
Man må normalt vente til ubehaget går 
over af sig selv og evt. smøre sig med 
kløestillende midler (evt. lidokain eller 
cortisolsalve fra apoteket). Hvis man 
ved at man har været udsat for de små 
indtrængende iktelarver, kan man aftør-
re sig grundigt med frottehåndklæde 
straks efter vandgangen, hvilket kan for-
hindre nogle af de små dyr i at trænge 
videre ind i huden. Man vil normalt 
ikke iværksætte ormemiddelbehandlin-
ger, selvom bilharziose midlet praziqu-
antel nok ville kunne dræbe parasitter-
ne.

 o

Find dem - parasitterne!

Man kan selv udføre nogle enkle forsøg med hen-
blik på at påvise parasitter i sneglene fra en sø. 
På en lun sommerdag kan man indsamle mose-
snegle fra sten og planter ved søbredden. 
Sneglene placeres derefter enkeltvis i små bæger-
glas med lidt vand ved stuetemperatur. Efter få  
timer kan man observere at små haleikter (med en 
længde på lidt under en millimeter) trænger ud i 
vandet og bevæger sig rundt. Det er de såkaldte 
parasitlarver, der er i stand til at trænge ind i andre 
dyr.  
Nogle arter inficerer fisk, medens andre kan træn-
ge ind fuglens hud. Det er de sidstnævnte, der 
også kan finde på at bore sig ind i menneskets hud 
og give anledning til svømmekløe.

Læs mere om teknikken i: 
Buchmann, K. (2007). An In-
troduction to Fish Parasitolo-
gical methods – Classical and 
molecular techniques. Biofo-
lia Press, Frederiksberg. ISBN 
978-87-913-1939-6

Figur 2. 
Vore almindelige gråænder er 
ofte inficeret med parasitter.

Figur 3. 
Hududslæt på forfatterens arm efter eksperimentel infekti-
on med fugleparasitter fra en sø i Danmark.

Figur 4. 
Mosesnegl.

Figur 5. 
Den lille haleikte af Trichobilharzia-snylteren, der 
frembringer kløe i huden hos badegæster i søer. 
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Kan børn ned til 5 kl. bestem-
me fiskepopulationer ved 
hjælp af Lincoln indeks – kan 
voksne?
Efter at have prøvet mange 
gange er svaret, at det kan 
skolebørn sagtens, mens det 
kniber mere for de voksne!

Lincoln-indekset er baseret på fangst-
genfangst metoden. D.v.s. man trækker 
vod igennem en mindre sø og fanger 
fisk. Disse mærkes, så man kan kende 
dem igen. 

Herefter går der et stykke tid, hvoref-
ter der trækkes vod igen. Går det hele 
efter bogen, vil der i anden fangst være 
mærkede og umærkede fisk i fangsten. 

Populationens størrelse(P) vil herefter 
være:

P = a x n/g

Hvor a er antal mærkede fisk, n er antal 
fisk i anden fangst og g er antallet af 
mærkede fisk i anden fangst.

Da der skal gå et stykke tid mellem de 
2 fangster gennemgås teorien med bør-
nene. For at være sikker på, at de har 
forstået princippet plejer jeg at spørge 
om hvad man kan sige om populations-
størrelsen, hvis vi fanger mange af de 
mærkede fisk anden gang. Er der få eller 

mange fisk i søen? (Hvad er svaret??) 
Børnene svarer prompte, at der er få fisk 
i søen – og på mit spørgsmål om hvor-
for, kommer det lige så hurtigt. ”Det er 
da klart – de har ikke nogen at blande 
sig op med!”

Voksne er mere kritiske
Lige så klart og indlysende er det ikke, 
hvis man laver det samme på et offent-
ligt arrangement med voksne. 

Her er man mere skeptisk og kan ikke 
helt se logikken. Jeg har prøvet at blive 
trukket til side af en matematiklærer, 
der påpegede visse uregelmæssigheder 
ved den matematiske baggrund. Han 
blev først overbevist, da jeg viste ham 
formlen i ”Feltbiologens håndbog”.

Ud over at give et lille indblik i feltbio-
logens forunderlige verden - og gøre 
matematiklærere glade, kommer vi ind 
på de forskellige fisk, deres levevis og 
når vi fanger mange fisk også fødepyra-
mider, årsager til tusindbrødre osv. 

Når arrangementet afvikles offentligt, 
udvælger jeg ofte en mindre lokal sø. 
Foruden den almindelige annoncering 
af turen får alle husstande i området en 
invitation ind ad døren. Det plejer at 
give rigtig god tilslutning. Der er gerne 
en lille konkurrence, hvor man skal gæt-
te populationsstørrelsen. 

Gennemgående gætter folk for lavt!
 o

Populationsbestemmelse 
med børn og voksne

Foto: Torben Juhl

Af Torben Juhl, naturskoleleder 
på Kildegården, Herlev.
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Projektet Spor i Landskabet 
begyndte i 1997, som et fælles 
projekt mellem friluftsorgani-
sationerne og landbruget for 
ad frivillighedens vej, at etab-
lere vandrestier i det åbne 
land. ”Sporene”, som vandre-
stierne kaldes, skal give  
befolkningen mulighed for 
”rå” og anderledes naturople-
velser og kulturoplevelser, 
samt skabe dialog mellem  
friluftsudøveren og jord-
brugeren.

Bag Spor i Landskabet står Dansk Skov-
forening, Friluftsrådet, Danmarks Na-
turfredningsforening, Kommunernes 
Landsforening, Landbrug & Fødevarer, 
Skov og Naturstyrelsen og Landdistrik-
ternes Fællesråd. Organisationerne har 
etableret en styregruppe, der følger og 
koordinerer arbejdet. Selve driften af 
Spor i Landskabet sker i et samarbejde 
mellem frivillige ”sporgrupper” og en 
projektleder i Landbrug & Fødevarer.

Med støtte fra Nordea-fonden relan-
ceres Spor i Landskabet i de kommende 
fem år. Som følge af relanceringen beta-
ler Spor i Landskabet nu udgifter knyt-
tet direkte til sporet. Det er dermed ikke 
nødvendigt at søge penge andre steder 
ved etableringen af et spor.  

Relancering af  
Spor i Landskabet

Projekt „Spor i Landskabet“ 

åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:

Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet

Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen

Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til fril
uftslivet

Tekst og idé: Inger Marie Aaby og stigruppen i 

Egtved kommune ved Bjarne Engelbrecht

 Forside: Jørgen Lind · Tegninger: Michael Petersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:

Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V

Telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0257 . Søs Jensen . 3/2006

 www.spor.dk

Der kører bus både fra Kolding, Billund og Vejle til Egtved. 

Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på 

indersiderne.

GPS-koordinater til startpunktet: 55.61621°, 9.29491°.

praktiske oplysninger

Du er gæst hos landmanden, som har åbent 

sporet for færdsel til fods. Det er tilladt at færdes 

i sprøjtesporet på hovedsporet markeret med 

pile. På de mærkede sidespor er det også tilladt at færdes 

i sprøjtesporene, når afgrøden ikke skades. Du må tage 

hunden med, når blot den holdes i snor. Sporet forbinder 

sig med ”Sporet ved Hejlskov Sø”.

kontakt lodsejeren

Du er velkommen til at kontakte Erik og Inger Marie Aaby 

Egtvedgård, Vestergade 61, Egtved.

Telefon 75 55 60 13.

HUND I SNOR

Sporet ved

Egtvedgård
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planter på sporet

kortsignaturer - rutekort

Levende hegn

Skrænt 

Jorddige

Jernbane 

Sti

Vej 

Markvej

Rød rute 

Gul og blå rute

Henvisning til forklaring

4

raps

Bælgplante, let at ken-

de på sin gule farve, 

når den blomstrer. 

Rapsen kan blive ov-

er 2 m høj. Af rapsens 

små sorte frø udvindes 

olie, der bruges til mad-

olie og i industrien.

Havre

Før i tiden blev der 

dyrket meget havre 

som foder til hes-

tene. umoden hav-

re kendes på sin 

mørkegrønne farve 

og aksene, der 

sidder som små 

bjælder i toppen af planten. 

Havre bruges til foder, havre-

gryn, müsli o.lign..

Hvede

Hvede er verdens vigtig-

ste kornart, og en af de 

mest dyrkede i Danmark. 

Især i de senere år har 

den haft stor fremgang 

på grund af miljøkravene 

om grønne vintermarker.

Akset i toppen har ingen stak, 

“hår”. Hveden bruges til dyre-

foder og mel. 

eg
Egen har altid været 

en del af de danske 

skove. Træet kan 

blive over 30 meter 

højt og flere meter tykt. Træer 

på over 300 år er ikke ual-

mindelige, men oftest fældes 

egen, når den er ca. 150 år. 

Førhen anvendtes egetræer i 

stor grad til skibe, men i dag 

bruges veddet hovedsagligt 

til møbler, gulve, pæle mm. 

og i mindre grad til bindings-

værkshuse og vedligehold-

else af gamle træskibe.

bøg
Bøgen, Danmarks 

nationaltræ og vort 

mest almindelige 

løvtræ, har været 

i Danmark i ca. 4000 år. Det 

høje - op til 36 meter - slanke 

træ kendes især på sit lyse-

grønne forårsløv og de karak-

teristiske frugtlegemer om 

efteråret. Bøgen bruges ofte 

som hækplante, og veddet 

bruges i stor udstrækning til 

møbler, gulvtræ og ispinde. 

Over 1/3 af den danske bøge-

hugst bruges til brænde.

rødel

Rødel kan vokse 

på vanddækkede 

områder og blive 

store, gamle fuld-

kronede træer. 

Frugterne ligner 

små grankogler, der modnes 

i efteråret. Træet bliver brugt 

som ammetræved i nyplant-

ninger af frostfølsomme 

løvtræer. Hovedparten af ved-

det anvendes til brænde.
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I løbet af efteråret tager frivillige fra de 
involverede organisationer landet over 
fat på at finde nye Spor i Landskabet. 
Ca. 1.500 nye km vandrestier skal findes 
oven i de 650 km, der findes i dag. Alle 
sporene er registreret på hjemmesiden 
www.spor.dk. 

Sporene giver mulighed for at opleve 
helt nye sider af Danmark. Samtidig vil 
de nye spor mange steder koble eksiste-
rende kommunale, statslige og private 
stier sammen til et mere sammenhæn-
gende netværk af stier.

Naturvejledernes rolle i Relanceringen
Naturvejlederne kan gøre opmærk-

som på mulighederne i Spor i Landska-
bet i den kommunale forvaltning, hvor 
sporene kan bruges som et aktiv i stip-
lanlægningen. Særligt som bindeled 
mellem allerede eksisterende stiforløb 
kan et Spor i Landskabet være en god 
løsning som et ”missing link” der kan 
øge værdien af de eksisterende stier og 
samtidig give brugeren en anderledes 
naturoplevelse. 

I de grønne råd kan lodsejere, politikere 
og embedsmænd desuden blive gjort 
opmærksomme på eksistensen af Spor i 
Landskabet der kan bruges som et 
værktøj i forbindelse med den kommu-
nale forvaltning på naturområdet. 

- Med tiden tematiserer vi sporene, og 
giver anvisninger på de spor der helt ak-
tuelt giver mulighed for særlige oplevel-
ser. Det kan for eksempel være spor, der 
giver mulighed for at opleve krondyr i 
brunst, bæverdæmninger, blomstrende 
orkideer, køer på græs, kuperede herre-
gårdslandskaber og meget mere. 

Et andet vigtigt perspektiv er udbre-
delsen af aktiviteter som for eksempel 
Geocaching og brugen af en mere mo-
derne formidlingsform på sporene, i 
form af 2d-koder der scannes via mobil-
telefonen. 

I formidlingen af disse naturoplevel-
ser, og muligheder for aktiviteter på 
sporene, vil naturvejlederne spille en 
central rolle. Med relanceringen kan vi 
forhåbentlig få endnu flere mennesker 
ud og opleve naturen, fortæller Anders 
Torpegaard der er projektleder for Spor 
i Landskabet.

	 o

Projekt „Spor i Landskabet“ 

åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:

Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet

Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen

Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til fril
uftslivet

Tekst og idé: Inger Marie Aaby og stigruppen i 

Egtved kommune ved Bjarne Engelbrecht

 Forside: Jørgen Lind · Tegninger: Michael Petersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:

Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V

Telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0257 . Søs Jensen . 3/2006

 www.spor.dk

Der kører bus både fra Kolding, Billund og Vejle til Egtved. 

Den grønne firkant viser udsnit svarende til rutekortet på 

indersiderne.

GPS-koordinater til startpunktet: 55.61621°, 9.29491°.

praktiske oplysninger

Du er gæst hos landmanden, som har åbent 

sporet for færdsel til fods. Det er tilladt at færdes 

i sprøjtesporet på hovedsporet markeret med 

pile. På de mærkede sidespor er det også tilladt at færdes 

i sprøjtesporene, når afgrøden ikke skades. Du må tage 

hunden med, når blot den holdes i snor. Sporet forbinder 

sig med ”Sporet ved Hejlskov Sø”.

kontakt lodsejeren

Du er velkommen til at kontakte Erik og Inger Marie Aaby 

Egtvedgård, Vestergade 61, Egtved.

Telefon 75 55 60 13.

HUND I SNOR

Sporet ved

Egtvedgård
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Henvisning til forklaring

4

raps

Bælgplante, let at ken-

de på sin gule farve, 

når den blomstrer. 

Rapsen kan blive ov-

er 2 m høj. Af rapsens 

små sorte frø udvindes 

olie, der bruges til mad-

olie og i industrien.

Havre

Før i tiden blev der 

dyrket meget havre 

som foder til hes-

tene. umoden hav-

re kendes på sin 

mørkegrønne farve 

og aksene, der 

sidder som små 

bjælder i toppen af planten. 

Havre bruges til foder, havre-

gryn, müsli o.lign..

Hvede

Hvede er verdens vigtig-

ste kornart, og en af de 

mest dyrkede i Danmark. 

Især i de senere år har 

den haft stor fremgang 

på grund af miljøkravene 

om grønne vintermarker.

Akset i toppen har ingen stak, 

“hår”. Hveden bruges til dyre-

foder og mel. 

eg
Egen har altid været 

en del af de danske 

skove. Træet kan 

blive over 30 meter 

højt og flere meter tykt. Træer 

på over 300 år er ikke ual-

mindelige, men oftest fældes 

egen, når den er ca. 150 år. 

Førhen anvendtes egetræer i 

stor grad til skibe, men i dag 

bruges veddet hovedsagligt 

til møbler, gulve, pæle mm. 

og i mindre grad til bindings-

værkshuse og vedligehold-

else af gamle træskibe.

bøg
Bøgen, Danmarks 

nationaltræ og vort 

mest almindelige 

løvtræ, har været 

i Danmark i ca. 4000 år. Det 

høje - op til 36 meter - slanke 

træ kendes især på sit lyse-

grønne forårsløv og de karak-

teristiske frugtlegemer om 

efteråret. Bøgen bruges ofte 

som hækplante, og veddet 

bruges i stor udstrækning til 

møbler, gulvtræ og ispinde. 

Over 1/3 af den danske bøge-

hugst bruges til brænde.

rødel

Rødel kan vokse 

på vanddækkede 

områder og blive 

store, gamle fuld-

kronede træer. 

Frugterne ligner 

små grankogler, der modnes 

i efteråret. Træet bliver brugt 

som ammetræved i nyplant-

ninger af frostfølsomme 

løvtræer. Hovedparten af ved-

det anvendes til brænde.

landmandens afgrøder

Projekt „Spor i Landskabet“ 
åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:
Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet
Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen
Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

tekst: Karen Schacht · tegninger: Michael Petersen

yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:
Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København v

telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0228 . Anette Larsen . 5/2005

 www.spor.dk

Sporet ved Gl. Estrup ligger ca. 20 km øst for Randers. tag 
evt. bus 214 mellem Randers og Grenå eller 212 mellem 
Randers og Ebeltoft. Den grønne firkant viser udsnit sva-
rende til rutekortet på indersiderne.
GPS-koordinater til startpunktet: 56.43798°, 10.34103°.

praktiske oplysninger
Du er gæst på lodsejernes private 
ejendomme, og de har åbnet sporet 
for færdsel til fods. 

Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden 
og planternes vækst påvirke passagen.

spørg landmanden
Landmanden vil gerne fortælle om, hvad der sker i land-
skabet og på sporet lige nu. 
Du er velkommen til at ringe til ham:
jørgen vest Rasmussen
Lunden 5, 8961 Allingåbro. telefon 86 48 13 42.

kortsignaturer - rutekort

Løvskov Sø/Hav/vandløb
Granskov Mose/sump
Bymæssig bebyggelse

Levende hegn
Skrænt jorddige
jernbane Sti
vej Markvej
Gul rute
Henvisning til forklaring4

Sporet ved
Gl. Estrup

Hvede
Hvede er verdens vigtig-
ste kornart, og en af 
de mest dyrkede i Dan-
mark. Den umodne hve-
demark kendes på sin 
blågrønne farve. Akset i 
toppen har ingen stak, 

»hår«. Hveden bruges til dyre-
foder og mel.

Byg
vårbyg og vinterbyg er 
den mest dyrkede kornart 
i Danmark. Byg anvendes 
især til dyrefoder og 
ølfremstilling. Den kendes 
let på de lange stak - de 
lange »hår«, der sidder 

på akset i toppen af byg-
planten.

Havre
Før i tiden blev der 
dyrket meget havre 
som foder til hes-
tene. umoden hav-
re kendes på sin 
mørkegrønne farve 
og aksene, der 
sidder som små 

bjælder i toppen af planten. 
Havre bruges til foder, havre-
gryn, müsli o.lign..

raps
Rapsen er let at kende 
på sin gule farve, når 
den blomstrer. Rapsen 
kan blive over 2 meter 
høj. Af rapsens små 
sorte frø udvindes olie, 
der bruges til madolie, 
farve og lak. Olien kan 

også bruges til brændstof til 
biler og traktorer.
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rug
I Danmark dyrkes rug kun 
i mindre omfang og ofte 
på de sandede jorde. 
Rug har en grågrøn farve 
til den modnes. Stakkene 
- eller »hårene« på akset 
i toppen af planten er 

korte. Rug anvendes til foder 
og rugbrød. 

BARNEVOGN KAN
IKKE MEDTAGES

HUND MÅ IKKE
MEDTAGES

kortsignaturer - rutekort
Levende hegnSkrænt 

Jorddige

Jernbane 

Sti

Vej 

Markvej

Gul rute Teksthenvisning

4

området som træfældningsområde, når besøgende 

børnegrupper skal se og opleve en træfældning. De 

fældede træer får lov at ligge for at indgå i den naturle-

geplads, området er omdannet til. Her må besøgende 

bygge hytter af de løse grene, som også får lov at ligge. 

Der må klatres og hviles på skovstolene. 

Vi beder kun om, at stedet holdes fri for 

madpapir og andet affald, og stien frihol-

des til passage. Leg sker på eget ansvar. 

Træerne her er grandis, rødgran og dou-

glasgran.

 10 eg
Egens storhedstid var i tiden mellem 4000 år f.Kr. og ca. 

400 år e.Kr. Herefter overtog bøgen dominansen. Egen 

har et stort antal arter, hvoraf de to er hjemmehørende 

i Danmark. Disse er stilkeg og vintereg. Her er plantet 

stilkeg. Egen er ca. 150 år om at blive hugstmoden, og 

mange ege skoves først langt senere. I Svenstrup Skov-

distrikt findes flere ege på ca. 500 år. Ege-

træets ved er velegnet til mange formål. Her 

skal blot nævnes brugen af egetræ til skibs-

bygning, møbler og 
bygningstømmer.

 11 olieholdige træer

Cypresserne danner her en tæt 

og mørk skov. De indeholder 

æteriske olier, der frastøder en 

række insekter. Olierne virker 

desuden konserverende og gør 

træerne meget modstandsdygtige og velegnet til pæle 

og udendørs træarbejder. 12 træ med mange anVendelser

Bøgetræ er hårdt, tungt og stærkt. Derfor har det mange 

anvendelsesmuligheder. Bl.a. kan nævnes møbler, par-

ketgulve, skærebræt, ispinde, brænde og pilotering. 

Eksempelvis er Christiansborg slot bygget på bøge-

pæle, der er hamret dybt ned i jorden.  

 13 spor efter saVegraV

Her er spor efter en gammel savegrav. Der søges midler 

til restaurering af graven. Tillige tilstræbes det at opsætte 

en tekst samt tegninger på stedet.

 14 gammelt jorddige

Jorddiget her er sandsynligvis et indhegningsdige som 

tilbage i tiden  har tjent som indhegning for de køer og 

grise, der gik på olden. Viser det sig at være rigtigt, vil 

der blive opsat tekst herom på stedet.

 15 skjulested for råVildet

Råvildet gemmer sig om dagen, måske et sted som her, 

mellem de tætte rødgraner. Er man heldig, kan man 

finde spor efter dem, f.eks. deres  ekskrementer, som 

er små brunsorte cylindre med en lille spids. Måske kan 

man finde en fejning, hvor råbukken (hannen) har gnedet 

sin opsats (lille gevir) mod et træ. Det gør han for af feje 

det for bast, (et blødt lag), som sidder på opsatsen og 

forsyner det med blod, medens det vokser.

 16 langdysse fra stenalderen

Læs teksten på skiltet ved langdyssen.

eg

rådyr

douglasgran

Projekt „Spor i Landskabet“ 

åbner markerede spor i hele landet. 

Projektet har følgende samarbejdspartnere:

Danmarks Naturfredningsforening · Dansk Skovforening 

Friluftsrådet · Kommunernes Landsforening · Landbrugsraadet

Landdistrikternes Fællesråd · Skov- og Naturstyrelsen

Støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet

Tekst: Asta Israelsen · Tegninger: Michael Petersen

Yderligere oplysninger om „Spor i Landskabet“ fås hos:

Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 København V

Telefon 33 39 40 00 ·  Fax 33 39 41 61

SPOR0212 . Anette Larsen . 5/2005

 www.spor.dk

Sporet ved Skovbo Naturskole ligger umiddelbart nord-

vest for Borup ca. 13 km vest for Køge. Tag evt. bus 246, 

Solrød Strand – Borup St. – Dalstrøget. Den grønne firkant 

viser udsnit svarende til rutekortet på indersiderne.

GPS-koordinater til startpunktet: 55.50767°, 11.97901°.

praktiske oplysninger

Du er gæst på skovejerens private ejendom. 

Han har åbnet sporet for færdsel til fods. Du 

er velkommen til at tage hunden med i snor. 

Sporet kan delvis være trampestier, og derfor kan årstiden 

og planternes vækst påvirke passagen.

kontaktperson
Naturvejleder Asta Israelsen

træffes via Svenstrup Godskontor

Telefon 57 52 60 62

HUND I SNOR

Sporet ved Skovbo Naturskole
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Mandag morgen d. 3. maj  
satte ekspeditionen havkajak-
kerne i Halkær å for de næste 
fire dage at padle 80 kilome-
ter langs Limfjordens bredder 
og op af Kattegatkysten , fra 
Halkær å til Hou Havn.

Deltagerne bestod af naturvejlederne fra 
Aalborg Kommune Ole Henrichsen i 
havkajak, Esben Buch, i havkajak, Klaus 
Godiksen i følgebåd og Ole Sørensen i 
følgebil, marinbiolog fra Miljøcenter 
Aalborg Finn Andersen i havkajak og 
naturvejleder fra Nordjyllands Histori-
ske Museum Tommy Jensen i havkajak. 
Undervejs blev vi fulgt af et TV-hold fra 
Aalborg Produktionsskole, der produce-
rer forskellige indslag på Kanal Aal-
borg+

Det konkrete formål var dels at un-
dersøge og besøge de primitive kystnæ-
re lejrpladser langs Limfjorden i Aal-
borg Kommune, dels at lave formidling 
om Limfjorden med offentlige arrange-
menter undervejs og for mit vedkom-
mende at gribe muligheden for at opleve 
Limfjorden fra søsiden i et ganske lille 
fartøj. Denne oplevelse var jeg helt sik-
ker på kunne være ganske nyttig i for-
midlingen af den østlige Limfjords ma-
rine landskab i fortid og nutid. Der ville 
også blive tid til at fundere over land-

skabet og sejlmulighederne i oldtiden. 
Der siges ofte at. det f.eks. var lettere at 
færdes til vands end til lands i vikingeti-
den, men gjaldt det også både uden sejl. 
Hvad krævedes der for at sejle fra Seb-
bersund til Nørholm eller måske helt til 
Aalborg?

Det overordnede formål med Lim-
fjordsexplorer 2010 er at åbne nye mu-
ligheder for kystnært friluftsliv. Aalborg 
Kommunes geografiske udstrækning 
indbefatter en kyststrækning på ca. 150 
km og inden længe kan man benytte et 
klikbart kort, hvor man kan finde nytti-
ge oplysninger om overnatningsmulig-
heder, frie fiskepladser m.m.

Forud for dette togt havde vi trænet i 
havkajaksejlads og specielt i at bjerge sig 
op i kajakken, hvis eller retter sagt, når 
vi kæntrede. Vandtemperaturen i be-
gyndelsen af maj var ikke over 8 grader 
og der kunne stadigvæk forekomme 
nattefrost, så det var vigtigt at sikkerhe-
den var på plads og det korrekte udstyr 
afprøvet. Alle roere var klædt i neopren 
våddragter, sko og handsker samt red-
ningsveste og havkajakkerne var afprø-
vet og fundet i orden. En væsentlig de-
talje var følgebåden,som kunne træde 
til, hvis vi kom i problemer eller blev 
trætte. Det personlige udstyr og andet 
grej blev transporteret i en følgebil fra 
overnatningssted til overnatningssted, 
så det var ikke nødvendigt at laste hav-
kajakkerne. 

”Limfjordsexplorer 2010”
I havkajak fra Halkær til Hou

Af Tommy Jensen, naturvejleder 
ved Nordjyllands Historiske  
Museum.
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1.etape. Fra Halkær Mølle til Nørholm
Langsomt gled havkajakkerne gennem 
Halkær å, der løber næsten fra Års og 
ud i Halkær Bredning og forude lå en 
dagssejlads på ca. 6 timer og en distance 
på ca.20 km. Vejret var perfekt, solskin 
og svag vind.  Vel ude af åen tog vi ret-
ning mod Skt. Nikolajs Bjerg ved Seb-
bersund og hurtigt kom vi ind i en god 
rytme og kajakkerne skød en god fart.

Fra kajakken var der rig mulighed for 
at betragte landskabet og fornemme 
hvordan istidens gletschere har skabt 
Halkær å tunneldal. Langs bredningen 
står stenalderhavets kystskrænter stejlt 
og mod nord rejser morænebakken Sct. 
Nikolajs bjerg sig markant med sine ca. 
30 m. Mod nordvest ligger det tidligere 
Sebber Kloster. Hele området rummer 
en enestående kulturhistorie og der er 
foretaget flere omfattende arkæologiske 
undersøgelser ved Skt. Nikolajs bjerg, 
der blandt andet er med til at kaste lys 
over den tidlige kristendom i Limfjords-
egnen. Desuden er der udgravet en han-
delsplads- og håndværkerplads fra vi-
kingetid. Hele området indgår i Nibe 
Bredning vildreservat og er udpeget 
som EU–fuglebeskyttelsesområde, EU-
habitatområde og Ramsarområde.

Vi gik i land ved Sebbersund Kro, 
hvor der er et ophalersted, for at under-
søge mulighederne for overnatning. 
Halkær bredning er særdeles velegnet til 
havkajaksejlads. Her er en god vand-
dybde og roligt vand. Faktisk kunne 
Sebbersund være et glimrende udgangs-
punkt for dagture i havkajak, hvor man 
både kunne nå ind til Halkær Mølle og 
til Nibe Marina på samme dag.

Vi satte atter kajakkerne i vandet og 
gled under broen og ud i Nibe bredning 
og her mærkede vi nu betydningen af 
strømforholdene og vindretningen. Sej-
ladsen blev mere krævende og der skul-
le lægges flere kræfter i for at nå vort 
næste mål, Sølyst camping. Med et let 
vind skråt ind forfra skulle der hele ti-
den korrigeres for kursen, da en havka-
jak har en tendens til at søge op mod 
vinden. Vi fulgte den gamle naturlige 
sejlrende, som også må have været 
kendt tilbage i vikingetid, hvor skibe be-
søgte handelspladsen ved Skt. Nikolajs 
Bjerg. Inde på stranden holdt vores føl-
gebil med forplejning og Nibe lokalavis 
udsendte rapporter. Der var tid til et 

velfortjent hvil.
Med højt humør forsatte vi sejladsen 

de resterende 13 km til vores nattelogi, 
shelterpladsen ved Nørholm. Vi havde 
nu fået følgeskab af vores motorjolle og 
undervejs blev der fisket efter aftensma-
den. Ved Nibe Marina satte vi stævnene 
ind for at undersøge faciliteterne. Her er 
helt sikkert mulighed for at gøre holdt 
og evt. få en frokost eller bare strække 
ben. På et luftfoto kan man tydelig se, 
hvordan at sejlrenden er gravet ret ud 
fra havnen, faktisk på tværs af strømret-
ningen, hvilket betyder at renden ofte 
sander til. Mod land så man de gamle 
kystlinierne, nu trukket længere tilbage 
fra kysten og afløst af store lavtliggende 
engarealer af hævet havbund.  Det mari-
ne landskab er stort og Nibe Bredning 
virkede som et hav set fra havkajak høj-
de. Jeg kunne levende forestille sig, at 
det ville kræve sin mand at sejle fra Seb-
bersund til Nørholm i dårligt vejr med 
ugunstigt vind og strøm. Vi havde en 
ide om at sejle ind ved Klitgård fiskeleje, 
men ombestemte os hurtigt, da fjord-
bundet her var overstrøet med kridt og 
flintesten, aflejringer fra Nørholm 
knold, kombineret med en lav vand-
stand. 

Sidst på eftermiddagen nåede vi shel-
terpladsen ved Nørholm. Vi trak kajak-
kerne på land for natten og begav os lidt 

Afgang fra Halkær Å.
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stive i kroppen op til pladsen. Her mød-
te vi en meget nedslidt shelterplads, som 
skulle være ekspeditionens base for afte-
nen og natten. Sovepladserne blev for-
delt, bålet tændt og der blev tilberedt af-
tensmad.  Herefter gjorde vi klar til 
mødet med TV-Nord og andre interes-
serede som ville høre noget om Lim-
fjordsexplorer 2010. Tv-mediet ville 
have levende spændende billeder, så vi 
måtte atter i kajakkerne for at lave di-
rekte tv. Tidlig på aftenen gik alle til ro 
og der bredte sig efterhånden en højlydt 
snorken blandt deltagerne. Natten var 
kold og stjernerne blinkede. 

2.etape. Fra Nørholm til Hesteskoen ved Øst-
havnen.
Tidlig om morgenen var vi klar til tu-
rens længste etape på ca. 22 km, men 
vinden var taget til og der var udsigt til 
regn. Det betød, at vi havde en noget 
hårdere dag foran os og kl. 18.00 var der 
i Hesteskoen tilrettelagt et større arran-
gement

Kajakkerne og følgebåden blev tjekket 
en ekstra gang og herefter satte vi kur-
sen mod Aalborg. Næste forhindring 
var Dynen og Egholm Hage, som er et 
stort lavvandet område lidt sydvest for 
Egholm. Enten skulle vi vælge den di-
rekte kurs over Dynen eller søge ud i 
sejlrenden. Vi valgte på grund af vejret 
den direkte kurs, men var noget besvæ-
ret af den lave vandstand. Skal man have 
en god fart i kajakkerne kræves der 
vand under pagajerne. Landskabet gled 
forbi os og fjordens landskab skiftede 
karakter fra de store åbne bredninger til 
et smalt løb med Egholm om bagbord. 
Efterhånden stod bølgerne ind over 
havkajakkerne, der blev presset mod 
land. Vi valgte at søge nødhavn i Marina 

Fjordparken og satte kursen mod ind-
sejlingen. Trætte gled kajakkerne ind i 
indsejlingen og vi kunne slappe af oven-
på strabadserne. Pludselig fik jeg en for-
kert sø fra bolværket, kajakken vendte 
rundt og alt blev stille omkring mig, 
vandet var koldt. Jeg holdt vejret og fik 
mig frigjort fra kajakken, søgte til over-
fladen, fik kajakken vendt rundt og tog 
bestik af situationen. Lidt agten for mig 
fik jeg kontakt med Finn, der havde 
fulgt kæntringen og indfanget situatio-
nen med sit kamera. Han gled op på si-
den af min kajak og ved fælles hjælp 
kom jeg op i kajakken igen. Jeg lænsede 
kajakken for vand og padlede ind til op-
halerstedet. Aalborg Vandrehjem tilbød 
os husly og et varmt bad. Da hele ekspe-
ditionen var samlet valgte vi at trans-
portere kajakkerne over land til Heste-
skoen, da det var forbundet med for stor 
risiko at fortsætte sejladsen og desuden 
ville vi bruge for mange kræfter for at 
nå frem i tide. Følgebåden fortsatte gen-
nem Aalborg til bestemmelsesstedet. In-
teressen for aftenens Limfjordsarrange-
menter var stor og først sidst på aftenen 
kunne vi gå til ro i nogle meget fine 
shelters.

3.etape. Hesteskoen til Hals Havn
Vejret betyder meget for oplevelsen i 
havkajak, hvor en let medvind og høj sol 
giver ideelle betingelser og det fik vi. Vi 
planlagde dagens 20 km sejlads således, 
at vi kunne nyde vores frokost ved Mou 
Bro, inden vi skulle krydse sejlrenden 
ved indsejlingen til Limfjorden. Det øst-
lige forløb Langerak former sig som en 
bred flod med flade strandenge og ind-
dæmmede marker mod syd og først 
langt inde på land kan man se bakke-
landskabet og litorinahavets kystlinier. 
Vi gled forbi Aalborg Østhavn og passe-
rede store skibe, der lå til kaj for at blive 
lastet med varer blandt andet til Grøn-
land.  En stor del af de skibe der i dag 
anløber Aalborg Havn, når sjældent 
længere end til Østhavnen. Set fra en 
havkajak var det lidt af en voldsom op-
levelse at sejle så tæt på skibene, der 
blev losset eller lastet.  Undervejs blev 
der tid til at ligge stille på vandet og 
nyde roen mens der blev fisket efter 
hornfisk. Vi havde stor fornøjelse af føl-
gebåden, hvorfra vi kunne få lidt hvile, 
ekstra vand og chokolade.  Efter froko-

Landgang ved Nørholm.
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sten ved Mou Bro sejlede vi øst ud forbi 
færgelejet og stak tværs over sejlrenden, 
ind i Hals jollehavn. Her fik vi havkajak-
kerne trukket op af vandet og fragtet til 
Hals roklub, som skulle være vort næste 
nattelogi. I forbindelse med aftenens 
formidling var der arrangeret åbent skib 
på miljøskibet ”Musling”, der sammen 
med ”Limgrim” udfører en kontinuerlig 
miljøovervågning i Limfjorden og den 
nordlige del af Kattegat. Siden 1973 har 
man opsamlet vigtige måledataer spe-
cielt af saltindhold, ilt, lys og tempera-
turforhold samt algeforekomster i Lim-
fjorden, hvilket i dag giver en god basis 
for vurderingen af Limfjordens miljøs-
tilstand. Skibene hører i dag under Mil-
jøministeriet. Generelt har Limfjordens 
vandmiljø det ikke så godt. Ålegræsset 
kæmper en hård kamp for at overleve, 
mængden af fisk er stærkt reduceret og 
iltsvind forekommer jævnligt. Fra hav-
kajakkerne så vi dog små lyspunkter, 
idet vi observerede store områder med 
ålegræs og banker af muslinger.

4.etape. Hals havn til Hou Havn 
På miljøskibet Musling havde vi aftenen 
før fået dugfriske vejrmeldinger og det 
så ud til at vi kunne tilbagelægge de 13 
km til Hou Havn inden det blæste op i 
Kattegat. Dagen startede med sol og en 
svag østenvind.  Deltagerantallet var fra 
morgenstunden øget med 3 roer fra 
Hou Havkajak klub og 1 roer fra Hals 
roklub og sammen fulgte vi sydsiden af 
den krumoddeformet barrierø Nord-
mandshage, der mod nord flankerer 
Limfjordens udløb. Faktisk padlede vi 
ca. 1 sømil af sejlrenden inden vi dreje-
de mod nord og padlede op langs ky-
sten. Vejret blev efterhånden mere og 
mere hårdt, pålandsvinden fik bølgerne 
til at skylle ind over havkajakkerne og 
det krævede både styrke og koncentrati-
on at holde kursen i havkajakkerne. Fle-
re gange fik vi hjælp af Klaus i følgebå-
den, der også måtte hugge noget i søen. 
Vi var kommet på havet. Endelig efter 
flere timers padlen fik vi indsejlingen til 
Hou havn i sigte og kunne sejle ind i 
sikker havn. Vi samledes i Havkajak-
klubbens bådehus, hvor vi indtog en 
velfortjent frokost og gjorde status over 
de forgange dages oplevelser og strabad-
ser. 

Overordnet set var Limfjordsexplorer 

2010 meget vellykket. Vi havde på egen 
krop oplevet hvilke herlige muligheder 
men også begrænsninger havkajaksej-
lads i Limfjorden og langs kysten kan 
byde på. Der var en stor interesse for 
projektet både fra publikums og pres-
sens side forhåbentlig til inspiration for 
andre, der vil prøve kræfter med havka-
jakken.  Standarden på de forskellige 
shelterpladser var meget svingende og 
helt ude ved Limfjordens udløb mangle-
de der helt konkret primitive overnat-
ningsmuligheder. Vind- og strømfor-
holdene spiller en stor rolle, ikke kun på 
havet, men så sandelig også på fjorden 
og man forundres over de store forskelle 
på høj- og lavvande som også har be-
tydning for sejlmulighederne selv for en 
havkajak. Det er vigtigt af have sikker-
heden i orden og ikke tage chancer. 

Jeg oplevede et meget flot landskab set 
fra søsiden med store bredninger og 
smalle fjordløb, fornemmede fortidens 
kystlinjer, de store inddæmmede lands-
brugsområder, ålegræsset og manglen 
på samme. Jeg ville gerne have oplevet 
at sejle ind forbi det gamle overgangs-
sted Aalborg, men vejret bestemte, så 
det må vente til en anden gang. Så var 
der lige spørgsmålet om stammebådens 
anvendelighed til transport over større 
afstande. Her tror jeg ud fra erfaringen 
med havkajakken, at stammebåden må 
have været velegnet til at skyde genvej 
over vand ved smalle passager eller til at 
krydse fjorden med. Selv en habil ka-
noroer ville nok ikke begive sig ud på 
længere distancer i en stammebåd. Det 
ville være mere sikkert at færdes til 
lands. Noget andet er selvfølgelig at føre 
skib med sejl.

 o
Kæntring ved Aalborg.
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På en smuk forårsdag i begyn-
delsen af april havde en flok 
naturvejleder sat hinanden i 
stævne på Vingstedcenteret 
nær Vejle, for at blive klogere 
på nye læringsmetoder, der 
inddrager turdeltagernes for-
udsætninger og forventninger 
til formidlingen. Det bliver 
kaldt ”reviewing”. 

Som en af de førende  
reviewing-eksperter i verden 
var skotten Roger Greenaway 
inviteret over for gavmildt at 
give sin viden fra sig.

”Her får vi på bare en dag leveret en 
masse forskellige instrumenter til vores 
daglige naturvejledning, så vi nu meget 

nemt har et bedre indtryk af vores mål-
gruppe, både før, undervejs og efter en 
aktivitet” siger Stella Blichfeldt Natur-
vejleder fra Skov og Naturstyrelsen, Ho-
vedstaden. 

Helt kort er reviewing øvelser i at ind-
drage kommunikation mellem deltagere 
i grupper indbyrdes og mellem deltager-
grupper og underviser. Direkte oversat 
betyder reviewing: ”Se på det endnu en-
gang”. Men reviewing-teknikker kan 
også bruges før og under en aktivitet, så 
det handler ikke kun om at erstatte den 
obligatoriske afslutningsevaluering med 
et spørgeskema. 

”Det var faktisk nogle meget enkle 
øvelser og aktiviteter, som Roger lærte 
os, øvelser, der alle har den store fordel, 
at læringen bliver til et fælles ansvar. Vi 
bryster os ofte af, at naturvejledning er 
på målgruppens præmisser, at vi aktive-
rer deltagerne, men hvor ofte er det ikke 
kun naturvejlederne, der fortæller og vi-
ser?” spørger Stella Blichfeldt.

Med reviewing  
i naturvejedning
En klog skotte giver nye triks til formidling

Af Peer Høgsberg og Jes Aagaard

Fotos: Peer Høgsberg
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Reviewing er meget tæt på evaluering; 
men hvor evalueringsøvelser oftest er en 
vurdering fra underviserens – eller ele-
vernes - synsvinkel og let kan have ka-
rakter af en dom, så lægger god revie-
wing vægten på at være ligeværdige 
samspilsøvelser. Deltagerne bliver fra 
starten inddraget med  deres individuel-
le erfaringer og hermed fremmes læring  
samtidig med, at det kan give læreren 
nyttige oplysninger om deltagernes for-
ventninger, barrierer og erfaringer og 
forudsætninger. 

Hvis nogle er blevet nysgerrig på re-
viewing, så er det med stor fornøjelse, at 
vi kan fortælle det bliver ”powerbaid” 
på det næste årsmøde. Hvis du ikke kan 
vente med at få mere viden, så prøv at 
kik ind på Roger Greenaways lidt rode-
de hjemmeside: www.reviewing.co.uk 

 o 

Eksempel på reviewingøvelse 

Hvordan går det - Horse-shoe? 

Mål: 
Jeg vil gerne give deltagere og underviseret  
hurtigt fælles billede af hvordan stemningen er.
Synes I vi bør speede undervisningen op og nå 
flere emner eller skal vi gå mere i dybden?

Metode:
En meget hurtig, lærbar, bærbar og brugbar  
metode er review-øvelsen ”Horse-shoe / Heste-
sko”, som de fleste kender som ”På en skala fra 
1-10 hvad mener du?” Men hesteskoopstillingen 
kan en del mere end blot karaktergivning.  
En del af kunsten er at stille ikke-konfrontative 
spørgsmål der kan befordre samtale om uenig-
heder. (Dette, at stille de gode spørgsmål, er en 
kunst, som vi bør dyrke mere). En anden måde at 
bruge hesteskoen på er at opfordre til samtaler 
med de nærmeststående (Friendly neighbour-
talk). 

Fotos: Peer Høgsberg
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Jes Aagaard, 
Naturvejlederforeningen
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Så er det ud af busken, frem i skoen og 
ud og slå på tromme. Det er lige nu na-
turvejlederne i hele landet skal gøre 
borgere, organisationer, myndigheder 
og NGO’er opmærksomme på, at vand-
planer og Natura 2000-planer er sendt i 
høring. Frem til d. 6. april 2011 vil der 
være muligt at komme med høringssvar 
til de planer, By- og Landskabsstyrelsen 
sendte ud d. 4. oktober i år.

”Natura 2000 planerne er startskuddet 
til den største samlede, fremadrettede 
indsats for den mest værdifulde danske 
natur i nyere tid. Planerne skal sikre 
både små særlig naturoaser og store na-
turområder - heder, moser, skove og ha-
vet. Også dyr og planter lige fra orkide-
er, mosskorpioner, oddere til kongeørne 
er dækket” fortæller Lars Rudfeld fra By 
og Landskabsstyrelsen. 

Men hvad er Natura 2000-planer? Det 
er de planer, der fortæller, hvordan man 
skal behandle 246 Natura 2000-områ-
der, så man kan stoppe tilbagegangen 
for naturtyper og arter i de enkelte om-
råder. 

Områderne er kendetegnet ved, at de 
har en særlig natur, der gør dem til ha-
bitat- og fuglebeskyttelsesområder, men 
de repræsenterer samtidig de største og 
mest sårbare danske naturområder. 
Samlet udgør de ca. 9 % af landarealet – 
som Fyn med omliggende øer - og 18 % 
af havarealet.

Hver Natura 2000-plan har en områ-
debeskrivelse, som nøje beskriver til-
standen på lokaliteten. Hvordan har na-
turtypen det? Er der en gunstig udvik-
ling? Er der nogen trusler mod områ-
dets naturværdier? Hvilken natur skal 
prioriteres først? Med andre ord en ret 
detaljeret beskrivelse af, hvordan natu-
ren har det, og hvilke tiltag, der skal til, 
for at sikre en gunstig bevaringsstatus. 

Det er et stort materiale, der er sendt i 
høring. Det er derfor vigtigt, at lokale 
kræfter med indsigt og ildhu bidrager til 

at skabe en god proces. Naturvejledere 
er vant til at skulle sætte sig ind i kom-
plicerede områder, at formidle det på en 
enkelt måde og i særdeleshed at skabe 
dialog. 

”De lokale naturvejledere har en stor 
og spændende opgave foran sig. De kan 
blive spydspidser i den offentlige høring. 
Naturvejledere kan starte dialogen i lo-
kale medier og informere om de lokale 
Natura 2000-planer på en vedkommen-
de og ligetil måde, så lokale kan engage-
res i processen,” fortæller Lars Rudfeld 
fra By og Landskabsstyrelsen og forsæt-
ter: ”Jeg vil forslå, at naturvejledere lan-
det over tager kontakt til kommunerne 
og forslår dem et samarbejde omkring 
formidlingen af Natura 2000-planerne. 
Mange naturskoler ligger placeret midt i 
et af de udpegede områder, så naturvej-
lederne har et indgående kendskab til 
disse.” 

Planerne er bindende for myndighe-
derne og indsatsen revideres hvert 6. år. 
Hvis du vil vide mere om Natura 
2000-planer, så har By og Landskabssty-
relsen begået en gode hjemmeside med 
information bygget op i overskueligt 
form: www.blst.dk/NATUREN/Natu-
ra_2000_planer/ 

På vegne af naturvejlederforeningen 
                                    Jes Aagaard

Ovenstående peptalk gør det ud for be-
styrelsens leder i dette årets sidste num-
mer af NATURvejleder. Med tanke på 
de bekymringer jeg i forrige leder gjorde 
rede for omkring naturvejledere i fare-
zonen i den økonomiske krise blandt 
andet i kommunerne, vil det at tage fat 
ovenstående udfordring op, være lige i 
øjet i forhold til at konsolidere sig som 
naturvejleder i kommunerne. 

God arbejdslyst og rigtig godt nytår!
                                  Dorrit Hansen  

Dansk natur nu med en 
plan og en besøgstid
Natura 2000-planer er sendt i offentlig høring
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yt fra Bestyrelsen 
...bagest fra venstre:  
Rikke, Arne, Jes, Tim, Jacob og  
Michael 
...forrest - også fra venstre: 
Tomas, Dorrit og Marianne. 
 
 ...se flere oplysninger om  
bestyrelsesmedlemmerne  
på side 2

Naturvejlederforeningens 
bestyrelse

Overskud fra årskonferencen 2010

Som flere ved, gav den fantastiske års-
konference på Sletten tilbage i april af 
forskellige grunde et pænt overskud. 
Det er ikke normalt meningen at års-
konferencen skal andet end at balance-
re, men blandt andet de mange deltage-
re og en noget mindre udgift til mad 
end forventet, har givet et plus på kon-
toen. 

Det har været kendt siden før som-
merferien at det var tilfældet, men i be-
styrelsens har vi ikke disponeret noget 
af beløbet i indeværende regnskabsår 
(2010). Dette lille indlæg er lavet for at 
informere om, at vi i bestyrelsen mener, 
det er medlemmerne der skal bestem-
me, hvad pengene skal bruges til, og at 
beslutningerne skal tages i lyset af vores 
økonomi i øvrigt. Derfor har du mulig-
heden for at lade tankerne vandre frem 
til årskonferencen i Nordsjælland i april, 
hvor vi sammen vil beslutte, hvordan 
budgettet for 2011 og 12 skal se ud, og 
herunder, hvordan overskuddet fra Slet-
tet 2010 skal indgå. 

På bestyrelsens vegne
Dorrit

Ny rabatordning

Ta daa! - her kommer den nye oversigt 
over rabat-aftaler for 2011! Se oversig-
ten på næste side!

Der er kommet mange nye Naturcen-
tre, museer og andre spændende sevær-
digheder på listen, så brug aftalerne flit-
tigt og husk medlemskortet ;-)

Hvis netop dit Naturcenter, eller din 
favorit butik mangler på listen, så tøv 
ikke med at tage kontakt til forenings 
rabat-ansvarlige Rikke Laustsen, på rla.
ns.uk@taarnby.dk.

KH  Rikke Laustsen

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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10%
 rabat på varekøb
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A
lle besøgende har gratis adgang. 25%

 på introduktion og guidede ture for grupper.
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w
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H
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H
er er listen over N

aturvejlederforeningens gode sam
arbejdspartnere, brug dem

 godt!
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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

Nye tider for Skov- og Naturstyrelsen og  
By - og Landskabsstyrelsen 
Ved årsskiftet 2010-2011 fusionerer Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabs-
styrelsen. Den nye organisation får navnet Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsens 
netværk for Naturvejledning og Naturformidling har i september 2010 nedsat ar-
bejdsgrupper, der skal forholde sig til Naturstyrelsens formidling. 

En af arbejdsgrupperne har netop afleveret tanker om en strategi for Naturstyrel-
sens formidling. Én af de spændende muligheder, set fra en naturvejleders syns-
punkt, er formidling af Naturcentrenes arbejde og resultater. Naturcentrene og nog-
le af Skov- og Naturstyrelsens enheder kommer nemlig til at arbejde tættere 
sammen i fremtiden.

JVC
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rundt Landet
Indberetninger fra

lokalredaktører 
Nationalpark blev Danmarks største galleri 
Et bryllup, syv nye kunstværker, en ganske særlig sandwich og fantastiske fortællin-
ger fyldte i weekenden den kommende Nationalpark Skjern Å. 

Solen tittede jævnligt frem bag truende regnskyer for at kaste sin glans over ople-
velsesdagen Mad, Kunst og Liv, der søndag fyldte den kommende Nationalpark 
Skjern Å. 

Gæsterne flokkedes omkring Lønborggaard og Skarrildhus, hvor mad af lokale rå-
varer og børne-idolet Chapper med sit sygeligt seje naturshow var de store attrakti-
oner. Her fik gæsterne muligheden for at smage på nationalparken med en hjemme-
bagt sandwich med fyld af økologisk ørred og braisseret oksekød fra 
nationalparkområdet. 

I alt afslørede søndagen syv nye Land Art-værker af anerkendte danske kunstnere, 
og dermed er den kommende nationalpark reelt omdannet til Danmarks største 
galleri. 

Mange gæster deltog i visualiseringen af en levende kæmpelaks, der i løbet af ef-
teråret forvandles til en 25 meter stor stenlaks, som kunstneren Jørn Rønnau er i 
færd med at bygge, og som, når den er færdig, bliver et vartegn for nationalparken. 

Målet har været at flytte kulturen og områdets liv ud i den kommende national-
park, og det er i den grad lykkedes, siger projektleder Carsten Ege Møller. 

Ved Kong Hans Bro i Skjern hørte publikum fantastiske fortællinger af kunstne-
ren Bjørn Kromann Andersen og rapperen Morten Dahl.. Og i Lyager Plantage blev 
afsløringen af værket Camp kombineret med afsløringen af vinderne af en lokal 
bandkonkurrence. Vinderne var Submissive Workers, og efter at have modtaget en 
check på 10.000 kroner, fremførte bandet vindernummeret akustisk. 

En af dagens mere specielle og livsbekræftende oplevelser var, da brudeparret Ca-
milla og Klaus blev gift under åben himmel. Parret blev viet foran flere hundrede 
glade mennesker, som brugte chancen til at komme til globryllup ved hjerterne. 

”Mad, Kunst & Liv – en oplevelsesdag i den kommende Nationalpark Skjern Å” er 
afslutningen på projektet ”Oplevelsesøkonomi i Nationalparken – fra teori til prak-
sis”. Oplevelsesøkonomiprojektet er finansieret af de to kommuner i samarbejde 
med Region Midtjylland, EUs Regionalfond og Statens Kunstråds Billedkunstud-
valg. 

 Set & Sket

De syv Land Art-værker er: 
•	Laksen. Monumentalskulptur ved Skarrild-

hus, af Jørn Rønnau. 
•	Lysets Tøven. Lysdigt, ved Skjern Å-forvir-

ringen, Arnborg, af Astrid Gjesing. 
•	De 4 Hjertekamre. Udsmykning v. Præste-

skoven, Sdr. Felding, af Marianne Jørgen-
sen.

•	Prædikestol med højt til loftet. Skulptur v. 
Kong Hans Bro, Skjern, af Bjørn Kromann 
Andersen.

•	Det hemmelige land. Enviroment ved Bjør-
nemosen, Bundsbæk Mølle, Skjern, af Alfio 
Bonnano. 

•	FOR JOY. Installation i Bjørnemosen, 
Bundsbæk Mølle, Skjern, af Astrid Gjesing.

•	Lejrpladsen. Installation v. Dejbjerg af Sø-
ren Taaning og René Schmidt. 

Dorte Langborg-Hansen, Herning Kommune 
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På skovtur med Finn Hare
Sådan kommer ”naturvejledning på egen hånd” til at dukke op i vores lokale 
skov til foråret.

Der er tale om en mærket rute, hvor der undervejs er spørgsmål på vejviserpæ-
lene. Samme spørgsmål lægges også ind som en ”skattejagt” via mobiltelefonen, 
hvor mange kan dyste mod hinanden. 
I vores tilfælde er der tale om en del af det landsdækkende projekt Find vej i.. 
(skovnavn), som Dansk Orienteringsforbund laver sammen med bl.a. Friluftsrå-
det. Et oplagt samarbejde mellem naturvejledere og de lokale orienteringsklub-
ber.

Se mere på www.findveji.dk  
 Kai Hansen, Naturcenter Norddjurs

Unikt tilbud til friluftslivet i Århus
Naturvejleder Bjarne Golles er stolt og har svært ved at få armene ned i begejstring 
over at Natur og Miljø, Århus Kommune for anden gang på bare fire år indvier en 
stor historisk inspireret aktivtetsplads med hele fem sheltere til overnatning.

I 2006 byggede kommunen en aktivi-
tetsplads over et stenaldertema med fem 
sheltere og en grejbase ved den nyanlag-
te Egå Engsø. Den 13. oktober i år kom 
turen så til jernalderen i den sydlige del 
af Lisbjerg Skov. Med stærk inspiration 
fra enA befæstet jernalderlandsby kun-
ne Århus Kommune indvie sin histori-
ske shelterpalds nummer to. Pladsen 
består af fem sheltere, der ligger i en 
halvcirkel omkring to bålsteder. I bag-
grunden knejser et udsigts- og vagttårn, 
og hele landsbyen er forskanset mod 
indtrængende fjender af et lille vold- og 
palisadeanlæg.

Lige som kommunens øvrige sheltere, 
er det meningen at de fem ”jernalders-
heltere” skal kunne bookes af alle. Ved 
at lægge hele fem sheltere sammen får 
især skoleklasser og større borgergrup-
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per enestående muligheder for at tilbringe et helt døgn i naturen. Med sit afsæt i en 
historisk tidsperiode er det oplagt at lave temaundervisning om jernalder, vikinge-
tid og Robin Hood, men alle former for udeskoleaktiviteter og de klassiske temaer 
som ”skoven i skolen”, ”grøn sløjd” og ”mad over bål” har fået et kæmpeløft med den 
nye plads i Lisbjerg Skov. I stueplan vil der i vagttårnet blive indrettet en grejbase til 
understøttelse af kommunens naturvejledning og skolernes undervisning i det fri. 
Lige nu har de tro kollegaer Bjarne og Henrik travlt med at købe grej og undervis-
ningsmaterialer.

Vingsted Historiske Værksted og Moesgård Museum har hjulpet med de faglige 
input omkring jernaldertematisering og Århus Produktionsskole har stået for en 
stor del af den håndværksmæssige udforming af sheltere og vagttårn.  Shelterplad-
sen er finansieret af Århus Kommune med støtte af Bygge- og Anlægsfonden og Fri-
luftsrådet. 
På invielsesdagen levendegjorde to fjerdeklasser, hvordan et drabeligt slag mellem et 
lokalt landsbysamfund og en indtrængende fjende har kunnet finde sted den gang 
for længe siden i jernalderen.

Bjarne Golles, Naturcenter Sølyst

AQUA Sø- og Naturcenter er blevet Kompetencecenter!
Med henblik på at fremme folkeskolernes naturfagsundervisning i Silkeborg Kom-
mune er AQUA Sø- og Naturcenter nu er blevet udvidet til det dobbelte antal med-
arbejdere – nemlig med kommunens tre skolekonsulenter for naturfag. Samtidig er 
vi nu blevet ”ophøjet” med den fine titel af  ”Kompetencecenter” – eller et 
sciencecenter.

Foreløbig må vi sige, at vi har fået et fint startskud med god opbakning og tillid 
fra både kommunens skoleforvaltning og fra AQUA Ferskvands Akvarium. Flere 
projekter er allerede godkendt med tilskud fra såvel EU-midler (et fælles nordisk 
projekt ved navn SMILE - Innovativ naturfagsundervisning) som fra Undervis-
ningsministeriet (et projekt under ”NTS – Natur Teknik Sundhed),  projekter som 
vi i de næste par år kommer til at koordinere og udvikle sammen med folkeskoler-
ne.

PB
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Sheltershow på Trente Mølle 
I skoven ved Trente Mølle er der nu opstillet to af Skov- og Naturstyrelsens ”kon-
ceptshelters». Det har været en lang fødsel og medarbejderne på Natur-, Miljø- og 
Lokal Agenda 21 Center Trente Mølle har kæmpet en brav kamp.  Nu er prototyper-
ne på plads og de ser godt ud. Lokalredaktøren glæder sig til at komme ud og teste 
de nye faciliteter.

JVC

Økolariet udnævnt til regionalt NTS-center
Økolariet i Vejle er blevet udpeget som det sidste af de i alt fem regionale NTS-cen-
tre. På initiativ af Undervisningsministeriet er der etableret et nationalt center og 5 
regionscentre for undervisning i natur, teknik og sundhed - forkortet NTS. Centret 
skal styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, 
teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem.

Hovedkontor er placeret i Sønderborg mens de 5 regionale centre er placeret i Ål-
borg, Bjerringbro, Sorø, København og altså i Vejle. Det regionale center for Region 
Syddanmark blev den 30. november 2010 indviet i Økolariet i Vejle. Det regionale 
center ledes af Heiko Buch-Illing, der til daglig deler kontor sammen med Økolari-
ets skoletjeneste.

Finn Lillethorup, Økolariet

Snoren klippes og det regionale 
NTS-center indvies. 
På billedet fra venstre ses 
regions rådsformand Carl Holst, 
Victoria på 7 år, NTS-direktør 
Lene Mikkelsen, NTS-regionsleder 
Heiko Buch-Illing, udvalgsfor-
mand Søren Peschardt, Vejle 
Kommune og udvalgsformand 
Dan Skjerning, Vejle Kommune.
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 Nyt fra netværkene

Årsmøde og workshop i Kystnetværket langs den jyske vestkyst
Den 26.-27. oktober var Kystnetværket samlet til årsmøde og workshop i de nyligt 
indviede lokaler på Kaj Munks Præstegård i Vedersø. Kystnetværket består af natur-
vejledere og formidlere fra naturskoler og centre langs den jyske vestkyst, som alle 
arbejder med formidling af kystens natur og kultur. Netværket er delt i en strategisk 
styregruppe og en udførende formidlergruppe, der samarbejder om fælles projekter 
og fungerer som erfa-gruppe. Formidlergruppen arrangerer jævnligt praktiske 
workshops hos hinanden og hovedpunktet på dette årsmøde var en temaworkshop 
om invasive arter i kystmiljøet. 

Årsmødet blev også benyttet til at evaluere på Kystnetværkets netop afsluttede 
projekt, der bl.a. omfatter etablering af syv primitive lejrpladser og indkøb af udstyr 
til friluftsliv og naturformidling. Projektet er støttet med 1,3 mio. kr. fra Friluftsrå-
det og EU’s artikel 33. Processen har til tider været vanskelig og udfordrende, men 
netværket er en hel del erfaringer rigere og meget stolte af det færdige projekt.

I øjeblikket strækker Kystnetværket sig over Thisted, Lemvig, Holstebro, samt 
Ringkøbing-Skjern kommuner. Netværket koordineres af Holstebro kommune, Na-
tur & Miljø. 

Julemøde i Middelfart 
De to naturvejledernetværk fra de hedengangne Vejle - og Fyns Amter mødtes i 
Middelfart hos naturvejleder Rikke Vesterlund torsdag d. 2. december. I alt var vi 
18, der besøgte den nye dyrehave ved Hindsgavl. Rikke fortalte om planerne for 
området og om det formidlingshus, der inden længe skal bygges på stedet. 

Efter en rask travetur i frisk vind og snefygning søgte vi ly i en lækker spejderhyt-
te, fyrede op i brændeovnen og planlagde netværkets aktiviteter i 2011. Flere faglige 
aktiviteter blev vendt og kalendersat, men det der fik mest opmærksomhed var mu-
ligheden for at lave en BioBlitz et sted i oplandet. En BioBlitz er blandt andet en op-
lagt mulighed for at lave et samarbejdsprojekt for flere naturvejledere

Efter de faglige aktiviteter afholdt vi vores traditionelle julefrokost med sang, Jo-
hannes Jensens «Frokosten», morskab og meget lidt drukkenskab.

JVC
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Her er med Leif Sørensens fede foto 
fra Dyrehaven ved Middelfart, hvor 
de forsamlede naturvejledere trodse-
de snefoget og entrede udsigtsplat-
formen i forbinelse med julemødet i 
Middelfart..

Nye ugler
Hold 22 har netop afsluttet uddannelsen

En stolt Poul Hjulmann har indsendt et foto af de nye ugler:  
hold 22 på naturvejleder-uddannelsen. Her er de nyklækkede:
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En af skovens kæmper 
er faldet

Det var med stor sorg at vi på Søballe-
gård Naturskole modtog meddelelse 
om, at vore kære naturskoleleder Søren 
Andersen var sovet ind, efter 1 års ind-
ædt kamp mod kræften. Trods Sørens 
viden om sygdommens alvor kæmpede 
han lige til det sidste for at være med i 
dagligdagen på naturskolen, som abso-
lut må siges at være et af hans livsværker

Søren og hans kone Jette flyttede i 
1984 til Søballegård. En, på det tids-
punkt, faldefærdig og næsten ubeboelig 
ruin. Men med Sørens ildhu og engage-
ment forvandlede han stedet til en smuk 
perle, hvor familien siden har haft deres 
hjem, og hvor tusindvis af børn i alle 
aldre, har fået uforglemmelige oplevel-
ser.

Sørens evne til at tryllebinde en for-
samling, både små som store var unik. 
Og det var lige meget om det var den lil-
le myre på æbleskroget, fisken i bækken, 
uglen på grenen eller om det var fra de 
store vidder på Grønland, så formåede 
Søren at samle og binde folk med leven-
de fortællinger og en naturfaglig viden 
af dimensioner.

Søren arbejdede ikke kun med for-
midling, men varetog også drift af area-
ler. Blandt andet var han dybt engageret 
i pleje af Randbøl hede og Vejle Ådal. 
Specielt heden stod hans hjerte nær. 
Kunne man en solbeskinnet eftermid-
dag snige sig af sted til heden sammen 

med Søren, var der ingen grænser for 
hvor mange historier, der kunne fortæl-
les om dansende urkokke og sjældne 
vårkobjælder. Det var tydeligt, at her 
følte han sig hjemme på samme måde, 
som når han fortalte om Grønland hvor 
han de senere år har været på ad skellige 
ekspeditioner, for at restaurere gamle 
fangsthytter med Nanok. 

En epoke er er slut og savnet er stort. 
Men Søren har sat sig så mange spor, og 
minderne lever om et dejligt menneske, 
en god kollega og ven, og ikke mindst 
en gudsbenådet formidler. Søren udvi-
ste altid stor medmenneskelig omsorg 
for sine ansatte, og han formåede at  
gøre dårlige dage gode, og gode dage 
bedre selv i en travl hverdag.

Vores mange tanker i denne svære og 
mørke tid går til Sørens kone Jette og 
deres tre børn med ønske om, at lyset 
igen må skinne i deres sind.

Det var Sørens ønske at blive brændt 
og få asken spredt på Vesterhavet. I al 
fremtid vil bølgeskvulpene ved Vestky-
sten få en ny betydning for os, der har 
kendt og oplevet Søren….

Ære være Sørens minde.

Peter Bülow
Søballegård Naturskole  
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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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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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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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Det er med stor glæde, at vi kan præsentere to nye bøger fra 
Eigil Holm omhandlende Danmarks Naturkanon.  

De to bøger tager udgangspunkt i
Danmarks Naturkanon, og fortæller 
om den danske natur ved hjælp af  

eksempler på dyr, planter og meget 
andet, der er værd at se.

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

® 

78.10.51
Danmarks Naturkanon 1 – Dyr

78.10.52  
Danmarks Naturkanon 2 – Stjerne-
himmelen, vejret,geologi og planter

pr. stk. . . . . . . . . . . . . . . kr. 150,-
Excl. moms.

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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Godt nytår!


