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Mus, heste, tudser, slanger, hunde, bier 
og mange andre dyr bliver inddraget i 
vores naturvejledning rundt om i lan-
det. Det sker på mange forskellige må-
der og med vidt forskellige formål. 

Bare en ordinær historie om hunde-
angst og en glad labrador? 
” Børste er naturskolehund på Kildegår-
den i Herlev og i forbindelse med et 
spor-forløb viste han, hvordan han kun-
ne finde børnenes sko med sin næse. 
Det var alle tiders, men en pige i klassen 
var så bange for hunde at hun rystede 
selv på 10 meters afstand. I frikvarterer-
ne klappede og krammede de andre 
børn Børste og sidst på dagen rakte hun 
selv hånden frem, for at klappe Børste. 
Hun overvandt sin skræk og klappede 
ham (i strakt arm) bag på – hun vokse-
de med flere cm og var bare så stolt. Det 
kunne ingen af os voksne have givet 
hende. ”  

Mange lignende historier finder man 
hos naturvejledere – dyr gør noget ved 
naturvejledningen, den bliver ekstra 
nærværende og særlig konkret. Men dyr 
tager også al fokus, og hvordan bruger 
vi den fokus positivt  og skal dyrene al-
tid være med? 

Andre spørgsmål melder sig: Kan en 
tudse bruges til andet end forsøg med et 
desperat kys? Er det i orden at holde dyr 
fanget for at vise dem frem? Hvilke dyr 
bruger vi ude på naturskolerne og hvor-
for? Hvorfor har man dyr på et børne-
hjem?

Få svar på disse og mange andre 
spørgsmål inde i bladet der også  inde-
holder nyt fra bestyrelsen, lokalnyt og 
boganmeldelser.

Lad dig inspirere af de forskellige ar-
tikler i bladet eller start en diskussion på 
det nye forum på naturvejledernes 
hjemmeside: www.natur-vejleder.dk , 
god fornøjelse. 

Ønsker dine to temaredaktører

Anja Vensild Hørnell 
       og 
Ulla Didriksen

Dyr kan (også) noget
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.. OG KOM TÆTTERE 
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På cykel, i løb eller på gåben
„Solstråler over Århus“ er syv ruter, som stråler ud fra Århus 
by som stråler fra solen. Ruterne kobler på en ny måde byen 
sammen med den fantastiske natur, der omkranser Århus. 
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Hvad er etik?
Etik kan defineres som vores forsøg på 
at forstå og forbedre den eksisterende 
moral. Når det drejer sig om dyr, er der 

Peter Sandøe
Professor ved det Biovidenskabe-
lige Fakultet, Københavns Uni-
versitet Formand for Dyreetisk 
Råd

Tanker om levende dyr  
i formidlingen

Den kontrakt-etiske synsvinkel 

”Moral er baseret på en gensidig 
kontrakt” 

 
over for dyr, fordi de kan have betyd-
ning for andre mennesker. Hvis du f.eks. 
har aftalt med en familie, at du skal tage 
dig af deres kat, mens de besøger famili-
en i Canada, bør du gøre det. Katten er 
på den måde indirekte beskyttet af din 
aftale med familien.

Eksempler på udtalelser, som typisk 
fremføres på baggrund af dette syns-
punkt: 
•	 ”Vi skal tage hensyn til dyrenes vel-

færd, fordi forbrugerne kræver det, 
og vi ønsker at sælge vores produk-
ter.” 

•	 ”Så vidt muligt skal man undgå at 
benytte katte, hunde, aber og andre 
højerestående dyrearter til forsøg, 
fordi den store offentlighed er imod.”

•	 ”Jeg skal behandle dyr så godt, at de 
opfylder mit formål, men jeg synes 
ikke, at det er besværet værd at gøre 
mere end det.”

•	 ”For at forbedre kvaliteten af dyre-
forsøg skal man interessere sig for 
dyrevelfærd.” 

Den grundlæggende kontrakt-etiske idé 
er, at etiske forpligtelser udspringer af 
gensidige aftaler, for eksempel i kontrak-
ter mellem mennesker. Mennesker er so-
ciale individer, og de er afhængige af sam-
arbejde med andre.

Tanken bag er følgende: Vi har alle vore 
egne interesser. Vi er helt berettiget til at 
forfølge dem, men i de fleste situationer 
kan vi have glæde af at få hjælp fra andre. 
Andre vil finde det attraktivt at hjælpe til, 
så længe de kan få noget tilbage. På den 
måde er gensidigt samarbejde i alles inte-
resse. I samarbejdet indgår vi aftaler, og 
det er disse aftaler som skaber vore etiske 
forpligtelser.

Sådanne aftaler skal ikke indgås formelt 
som erhvervsmæssige kontrakter. De kan 
ligge underforstået i folks adfærd. Dyr 
kan ikke selv indgå aftaler. De savner for-
ståelsen og den nødvendige kontrol til at 
indgå i en kontrakt.

Som følge heraf kan de hverken skabe 
eller have moralske forpligtelser. Vi kan 
dog have indirekte etiske forpligtelser 

meget modst  ridende opfattelser både 
inden for vores kultur og på tværs af 
kulturer. Derfor er der al mulig grund 
til at tænke over dyreetikkens grundlag.
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Den nytte-etiske synsvinkel

”Moral handler om at maksimere 
menneskers og dyrs velfærd” 

 
Dyr har ligesom mennesker krav på 
moralsk hensyn. Det, der betyder noget 
i vores omgang med dyr, er, i hvilket 
omfang vi påvirker deres velfærd.

Når vi beslutter, hvad vi skal gøre, skal 
vi derfor overveje de velfærdsmæssige 
konsekvenser for dyrene samt de poten-
tielle fordele for mennesker.

 Handlinger, der har en negativ ind-
virkning på dyrs velfærd, kan være be-
rettigede, hvis de – når alt tages i be-
tragtning – netto medfører forøget 
velfærd (for mennesker eller andre dyr).

At dræbe dyr, eksempelvis for at spise 
dem, kan være berettiget, hvis forholde-
ne i landbruget ikke strider mod dyre-
velfærden, og aflivningen foretages på 
en human måde.

 Eksempler på udtalelser, som typisk 
fremføres på baggrund af dette syns-
punkt:
•	 ”Moderne husdyrproduktion er pro-

blematisk, fordi den har en negativ 
indvirkning på dyrevelfærden, som 
ikke opvejes af fordelene for menne-
sker”.

•	 ”Nogle dyreforsøg kan være beretti-
gede på grund af deres livsvigtighed, 
og fordi de kan hjælpe os med at fin-
de frem til behandlinger mod smer-
tefulde sygdomme”.

•	 ”Det er nogle gange bedre for vilde 
katte at blive aflivet, da de ellers ville 
have et dårligt liv. Den resterende 
population af vilde katte kan også få 
gavn af det, fordi der bliver mindre 
konkurrence om føden”.

Den relations-etiske synsvinkel

”Moral har rod i vores relationer 
med dyr og med hinanden” 

 
Den relations-etiske synsvinkel dækker 
over en gruppe af synsvinkler. Disse 
synsvinkler fokuserer på relationer mel-
lem dyr og mennesker og relationer 
mellem mennesker.

Ud fra én synsvinkel afhænger vores 
forpligtelser over for dyr af vores relati-
on med dem, altså om de er nærtståen-
de eller ej. Således har vi særlige forplig-
telser over for familiedyr og 
produktionsdyr, fordi de er i vores vare-
tægt, og i almindelighed har vi ingen 
forpligtelser over for vilde dyr.

En andet synsvinkel fokuserer på, 
hvordan vores behandling af dyr vil på-
virke den måde, vi behandler menne-

sker på. Således er det forkert at be-
handle et dyr dårligt, fordi det afspejler 
en moralsk holdning, der kan føre til, at 
en person også behandler mennesker 
dårligt.

 
Eksempler på udtalelser, som typisk 
fremføres på grundlag af disse syns-
vinkler:
•	 ”Hunden er menneskets bedste ven, 

så den skal behandles bedre end dyr 
i landbruget og i laboratorier”.

•	 ”Vi har ingen pligter over for skade-
dyr som mus og rotter ud over at 
skaffe dem af vejen så effektivt som 
muligt”.
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”Respekt for naturen”-synsvinklen

I henhold til denne synsvinkel har 
vi pligt til ikke blot at beskytte indi-
viduelle dyr, men at beskytte arter 

og især arters integritet.

Tid til eftertanke:
Som naturvejleder 
kan Peter Sandøes eti-
ske oplæg være med 
til at synliggøre de 
mange synsvinkler der 
er, når man holder 
dyr, bruger dyr, slår 
dyr ihjel, truer dem 
eller blot lader dem 
være, fordi naturen 
nok skal klare sig selv. 
Læs i øvrigt mere på 
www.dyreetik.dk

Hilsen 
Ulla Didriksen

 
For mennesker, som tager udgangs-
punkt i denne synsvinkel, er problemet 
med en udryddet art ikke bare, at det er 
et tab af ressourcer eller reduktion af re-
kreative muligheder for mennesker. 
Problemet er, at arten i sig selv repræ-
senterede en værdi, og at den nu ikke 
længere eksisterer.

Eftersom fredning af en art er moralsk 
værdifuldt i sig selv, bør vi respektere 
naturen og dens rige genetiske struktu-
rer. I almindelighed skal vi ikke give os i 
kast med genetisk modifikation, da det 
betragtes som en respektløs indblan-
ding.

En lignende synsvinkel kan anlægges 
på de mere etablerede måder at påvirke 
dyrs natur på, inklusive traditionel se-
lektiv avl.

 
Eksempler på udtalelser, som typisk 
fremføres på grundlag af denne syns-
vinkel:
•	 ”Vi skal lade dyr være på den måde, 

evolutionen har skabt dem”.
•	 ”Truede arter skal beskyttes mod ud-

ryddelse”.
•	 ”Naturen skal have lov at gå sin 

gang”. 

Den rettigheds-etiske synsvinkel

”Gode resultater kan ikke berettige 
onde midler” 

 
Forsvarere af den rettigheds-etiske syns-
vinkel hævder, at bestemte etiske regler 
begrænser måden, hvorpå vi må be-
handle dyr: der findes ting, vi ikke må 
gøre mod et dyr uanset omstændighe-
derne. Dette ”ikke-diskuterbare” forhold 
er, hvad der menes, når man taler om 
dyrerettigheder.

Én ting er at sige, at dyr har rettighe-
der, og en anden at definere, hvad disse 
rettigheder er. Det betyder, at den rettig-
heds-etiske synsvinkel kan udtrykkes 
mere eller mindre radikalt.

Den mest radikale udtalelse er at sige, 
at dyr har de samme rettigheder som 
mennesker. Naturligvis udelukker dette 
synspunkt unikke menneskelige rettig-
heder som f.eks. ytringsfrihed. Derimod 
inkluderer det retten til ikke at blive slå-
et ihjel til menneskelige formål, bortset 
fra i selvforsvar.

I den anden ende af skalaen påstås, at 

dyr har ret til at blive behandlet ”med 
respekt” eller ”humant”: Groft sagt må 
vi ikke udsætte dyr for unødige lidelser. 
Dette udelukker altså ikke dyrehold og 
slagtning. 

Der er en klar kontrast til nytte-etik-
ken, da det ud fra et nytte-etisk syns-
punkt kan være moralsk acceptabelt at 
bryde mod det, som forsvareren af ret-
tighedsetik kalder ”dyrerettigheder”, 
hvis det fører til mere samlet velfærd el-
ler lykke.

 
Eksempler på udtalelser, som typisk 
fremføres på grundlag af denne syns-
vinkel:
•	 ”Dyr er ikke vores slaver”.
•	 ”Dyr har iboende værdi som skal re-

spekteres”.
•	 ”Dyreforsøg er uacceptable uanset 

den potentielle nytte, de kan medfø-
re”.

 o

8
NATUR vejleder  •  20. årg.  •  nr. 2  •  2011 



Tudsen er et fantastisk dyr i 
alle henseender – også når 
man bruger den i formidlin-
gen. Der knytter sig så mange 
historier – rigtige eller forkerte 
– til tudsen, at man kan bruge 
den i alle typer af formidlings-
aktiviteter. 
På Esrum Kloster og Mølle-
gård spiller tudsen en rolle i 
de traditionelle skovforløb, til 
klosterrundvisning og til vores 
spøgelsesaften.

”Åhhh, se lige! Adddd, der er en tudse 
derinde bag ved træstubben!” En fami-
lie på fire er på oplevelse i Esrum Klo-
ster og Møllegårds formidlingsafdeling. 
Især de mange terrarier med dyr fra den 
danske natur fanger deres opmærksom-
hed. Datteren på 3 har lige opdaget tud-
sen, der gemmer sig i terrariet, der er 
indrettet som en dansk skovbund.

Sønnen på 7 kommer til: ”Nå ja, så-
dan en tør jeg da sagtens røre ved. Dem 

Tudsen  
– den nye stjerne  
i formidlingen

ser jeg tit i skoven”. Tilgengæld ser hver-
ken mor eller far specielt interesserede 
ud. En formidlingsmedarbejder, Lea, 
der lige har et øjeblik, rejser sig fra skri-
vebordet og går ind til familien. ”Har I 
ikke lyst til at møde tudsen? Jeg kan 
godt tage den op, så I kan se den helt 
tæt på.” Hun tager tudsen op af terrariet 
og sætter sig på hug foran børnene. 
Sønnen er straks interesseret, han tør 
røre og holde tudsen. De får en god 
snak. Er det virkelig rigtigt, at tudsen 
har vorter og er giftig? Lea afmystifice-
rer og giver den biologiske forklaring. 
Hun fortæller også om hvordan tudser 
drikker vand, og sammenligner med 
hvis børnene skulle drikke en cola, som 
om de var en tudse.

Datteren står stadig på afstand, men 
forældrene er nu fanget af de gode hi-
storier. Lea henvender sig direkte til pi-
gen: ”Prøv at kigge ind i tudsen øjne. 
Kan du se hvilke farve de er?” Jo, det ser 
ud som der er guld i øjnene på tudsen. 
”Lige præcis, sådan kan du altid kende 
en skrubtudse. Den har guldfarvede 
øjne, er det ikke flot?” Pigen er enig og 
nu fanges hun også – er det rigtigt, at 
man kan kysse en tudse og at den så bli-

Af cand. Scient Lene Christensen, 
formidlingschef Esrum Kloster og 
Møllegård
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ver til en prins? Forældrene griner med 
og rækker ud for også at prøve at holde 
tudsen.

Hele seancen tager ca. 10 minutter. 
Minutter der er givet vældigt godt ud, 
for en familie på 4 går hjem med en god 
oplevelse i rygsækken, samtidig er de 
blevet fantastiske ambassadører for tud-
sen. Den er jo slet ikke så farlig eller 
ulækker som de troede.

Tudsen er med til næsten alt
Formidlingsafdelingen på Esrum Klo-
ster og Møllegård udvilker oplevelser af 
næsten enhver art. Vi underviser, afhol-
der lærerkurser, ferieaktiviteter og mar-
keder, programsatte oplevelser og events 
gæsterne kan købe sig til. Ved alle ar-
rangementer lægger vi vægt på den 
gode oplevelse og eskapisme, ligesom vi 
helst vil give gæsten noget i hænderne.

Tudsen bruger vi i rigtig mange sam-
menhænge. I vores udstilling om natu-
ren omkring Esrum, herunder den 
kommende nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. Og som aktør i mange 
andre sammenhænge: Undervisnings-
forløb, lærerkurser, rundvisninger, spø-
gelsesaften, sommerferie- og Ridder-
marked.

Undervisningsforløb 
Vi har de mere traditionelle undervis-
ningsforløb, der omhandler livet i sko-
ven eller vandhullet. Vi fanger haletud-
ser i vandhullerne, fanger tudser og 
frøer i skoven og møder tudsen fra ter-
rariet. Historier om tudsens parrings-
strategi, formeringsstretagi, åndedræt 
og måder at æde og drikke på fanger al-
tid.

Evolution, hvor haletudsens udvikling 
er oplagt, men også padder i relation til 
krybdyr og frigørelse fra vandet er ind-
lysende. Vi kommer også ind på respira-
tionsmetoder og det at være vertebrat 
og leve på land i det hele taget.  

Rundvisninger
Når vi rundviser kommer vi op til mun-
kenes hellige kilde. Kilden ligger midt i 
skoven, og vi kan være sikre på at finde 
frøer.  Så vi har en tudse med i ”lom-
men”. Vi fortæller om kulturen, histori-
en og naturen i en blandet oplevelse, 
gæsten vil bare gerne have den gode hi-
storie. Det er derfor oplagt at ”smide” 

fortællinger om tudser og frøer ind, når 
vi stopper ved den Hellige Daniles Kil-
de. Først historier om helligt vand og 
kilder, så forskellen på tudser og frøer. 
Og det virker!

Spøgelsesaften 
I november holder vi spøgelsesaften på 
klosteret. Vi tager udgangspunkt i den 
historiske tingbog, og fortæller om de 
mange uhyggelige skæbner knyttet til 
Esrum. F.eks. Marie der som ganske ung 
blev dømt for mord på hendes baby og 
henrettet ved Esrum Kloster. Marie går 
igen på stedet, og det er bla. hendes hi-
storie aftenen er bygget op omkring. 

Vi sætter en uhyggelig stemning fra 
starten, og mens gæsterne nyder en 
uhyggelig middag i klosterkælderen, 
kommer ”døde” formidlingsmedarbej-
dere rundt og opfører en slags total tea-
ter. Her tager vi tudsen med rundt og 
fortæller de skræmmende historier, der 
er knyttet til tudsen. Vi er denne aften 
ikke specielt pædagogiske – et skrig fra 
et par damer er også med til at sætte 
stemningen. Men alle ender med at have 
fået en god oplevelse og et godt indtryk 
af tudsen. F.eks. kan ulykkelig kærlighed 
kureres ved hjælp af en tudse: Fang en 
levende tudse og skær hjertet ud af den. 
Rul hjertet i marmelade og spis det – så 
forsvinder al kærestesorg som dug for 
solen....(Citat fra gammel middelalder-
fortælling). Og selvfølgelig serverer vi 
den aften tudsehjerter rullet i marmela-
de (kæmperosiner rullet i hindbær). 

Taknemmeligt dyr
Tudsen er et meget taknemmeligt dyr at 
passe. Den kræver ikke det store, men 
man skal sætte sig ind i dens særlige be-
hov. Find information på enten Nordisk 
Herpetologisk Forening eller Zoo Kø-
benhavns hjemmesider. Og husk tudsen 
er fredet i Danmark – der skal altså sø-
ges om dispensation til indsamling og 
hold i fangenskab. Spørg Naturstyrelsen. 

Men vi kan kun anbefale tudsen som 
aktør i formidlingen – i alle henseender. 
Det er et fantastisk dyr som fortjener 
megen opmræksomhed. Har I yderlige-
re spørgsmål til vores brug af tudser i 
formidlingen er velkomne til at kontak-
te os på lene@esrum.dk.

 o
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Orøstrand Skole- og Behand-
lingshjem er en døgninstituti-
on med en historie der rækker 
110 år tilbage. Institutionen er 
i dag hjem for 24 døgnan-
bragte børn og unge fra Kø-
benhavns Kommune typisk i 
alderen 6-16 år. 
De fleste børn går i institutio-
nens egen skole og deltager i 
pasningen af vores lille dyre-
park. Pasning og arbejde med 
dyrene fungerer som et godt 
læringsrum for børnene. 

Både grupper og private kan besøge dy-
reparken og naturskolen alle årets dage 
og overnattende gæster er velkommen 
på vores lejrområde.

Selvom det er lidt af en tilfældighed at 
vores børnehjem driver en dyrepark er 
der grundige pædagogiske betragtnin-
ger bag beslutningen om at bruge en del 
af børnenes penge på at holde dyr. Nor-
malt siger vi at der er 4 grunde:

1. ”Det fælles tredje”: 
Dette er et kendt pædagogisk begreb, 
der henviser til den voksne og barnet 
(der er de to første) som er sammen om 
en fælles 3. ting, de begge anerkender 
som vigtig eller nødvendig. Hos os er 
det dyreholdet, der er det, vi er sammen 
om. Det er åbenlyst at fodring mv. er 
nødvendige opgaver der skal gøres, og 
at det er vigtigt at vores dyrepark ser 
indbydende ud, når gæsterne kommer.

2. ”Den hele arbejdsproces”: 
For at det kan være ”vores” dyrepark, er 
det vigtigt at vi arbejder med ”den hele 
arbejdsproces”. Det er sjældent en suc-
ces, hvis et projekt er noget de voksne 
har fundet på og børnene bare skal være 
arbejdskraft. Børnene skal selv få en idé, 
eventuelt støttet af de voksne. Så skal 
børn og voksne planlægge, hvad der 
skal laves og hvordan. Derefter kan ar-
bejdet påbegyndes – og hvis de voksne 
syntes det er sjovt, er børnene nemt 
med. Endeligt er det virksomt hvis bør-
nene fx i projektuger ser forældre, lede-
re eller rengøringsfolk gå med i arbejdet 
med fælles energi, så oplever de, at de er 
med i noget sammenhængende og at-
traktivt. Efterfølgende skal man huske at 

Rune Kargo

Når et børnehjem  
har en dyrepark

På Orøstrand er der både en intern skole, en  
naturskole og en dyrepark.  
Men det er ikke altid til at se, hvad der er hvad..
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nyde det, fx med en lille fejring, samt re-
flektere over, hvad der gik godt både 
praktisk og i gruppen.

3. Børnenes udbytte: 
De små og de nye børn, der kommer fra 
misbrugsforældre, svigt og/eller måske 
en mislykket skolestart i Københavns 
dårligste bydele har bestemt glæde af at 
få ansvaret for en lille kanin eller måske 
være den, der hver dag fodrer de tamme 
kronhjorte. Der er noget særligt ved at 

få ansvaret for pasning af noget levende. 
Måske er det noget med at kunne give 
omsorg til andre også hvis man ikke selv 
har oplevet at få så meget.

De større børn har normalt hjulpet i 
dyreparken i mange år, så hvis der er 
noget, de ved noget om, så er det vores 
dyr. Når de viser en vis modenhed kan 
de tage ”Guide-eksamen” og hjælpe med 
at vise vores organiserede gæster rundt 
(typisk børnehaver). Det er noget, der er 
meget prestige i for børnene og det giver 
dem en formidlings- og selvstændig-
hedserfaring, de kan tage med sig videre 
i livet. 

4. Institutionens image: 
Der skal ikke være tvivl om, at når små 
forknytte børn med halv-negative foræl-
dre første gang besøger Orøstrand med 
den sagsbehandler, der vil adskille barn 
og forældre – så betyder det meget, at vi 
ikke fremstår som et sort fængsel. Når 
vores glade børn i kedeldragter myldrer 
rundt i parken og med selvfølgelig 
åbenhed viser de nyeste dyrebørn frem 
er det svært at være negativ overfor det 
børneliv, Orøstrand præsenterer.

Det betyder også noget at vores nabo-
er i lokalområdet har besøgt os. Hvis 
man mange gange, som besøgende har 
holdt picnic med sine børnebørn i dyre-
parken og har hygget med vores børn, 
er man lidt mere forstående, hvis man 
en dag får smadret en rude eller sprængt 
en postkasse. 

Mellem 40 og 50 dyrearter lever på Orøstrand.
Blandt andet: Kamel, Urokser, Kænguruer, 
Struds, Emu, Lama, Tigerpyton, Kongepyton, 
Kronhjort, Dåhjort, Næsebjørn, Vaskebjørn,  
Hængebugsvin, Geder, Egern, Silkeaber osv.

Besøg i dyrepark:
Børn 20 kr.
Voksne 30 kr.
Overnatning 40 kr.
Savannetur 400 kr. 
Rundvisning/Naturvejledning ca. 400 kr/time.
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Eksempel:
Børn kan godt lide at finde ting og 
dyr. På Orøstrand er det dyr, der er 
finest at finde de Grønbrogede tudser 
eller som børnene kalder dem ”solda-
terfrøer”. 

Disse tudser er lige så populære 
som noget andet dyr i dyreparken. 
De gemmer sig i huller og sprækker 
overalt på området og især i gangene 
i vores terrarie-hus. Så da kommunen 
ville grave to nye vandhuller til dem, 
var alle glade.

 Nu kunne børnene ikke rigtig 
hjælpe gravemaskinen, men da jor-
den var blevet spredt over en fold, vi-
ste den sig at være fuld af sten og 
hvad man nu ellers kastede i vand-
huller for 60 år siden, så et ”Alle 
mand af huset” arbejds-projekt blev 
hurtigt besluttet. En dag efter det sto-
re frikvarter mødte børn, lærere, pæ-
dagoger, rengøringsfolk, ledere m.fl. 
op i folden og efter en time med trak-
torer, trailer, spader og grebe kunne 
vi samles om den store grill, der var 
blevet flyttet ud i folden og indvie 
vandhullet med pølser og sodavand.

På Orøstrand må børn ikke slå dyr ihjel og de 
voksne (og slangerne) må ikke slå de dyr ihjel, 
der har fået navne, men vi viser børnene en helt 
naturlig tilgang til slagtning, aflivning og død. 
Flere børn kan stort set brække en hjort og man 
må gerne se eller være med når et dyr skal dø. 

Mange af de kommuneskoler, som de 
ældste børn kommer i, bruger vores na-
turskoletilbud og vi er kendte for gode 
og spændende aktiviteter og det hjælper, 
når der skal ansættes nye medarbejdere.

Det gode børneliv – med gode oplevel-
ser og erfaringer, oplevet i et forpligten-
de fællesskab, er netop det, der er vores 
mål og ambition. Børnenes selvforståel-
se ændres, når de ser på deres liv nu og i 
fremtiden. Hvad husker de om sig selv? 
Kan vi fylde så mange vigtige og gode 
minder og oplevelser på dem, at de 

overskygger det dårlige, de har oplevet? 
Kan vi få mindet om, at det var ”mig” 
der støbte abe-burets fundament eller 
”mig” der kunne komme tættest på 
kænguruerne til at opveje, hvad man nu 
oplever med en narkoman-mor? Det 
mener jeg vi kan og det er i hvert fald 
det, vi prøver på. 

 o
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Vi har nu i flere år haft et tilbud til bør-
nehaverne og indskolingen, som ud 
over et møde med de små gnavere, ind-
befatter en spændende snak om musens 
korte liv og mange fjender, en tur på 
muse-sansestien samt fabrikationen af 
en muse-kunstudstilling. 

Tilbuddet finder ofte sted ude på den 
enkelte skole eller institution og er kom-
bineret med en tur til det lokale natur-
område. 

I begyndelsen kom klassen eller bør-
nehaven ud til os på naturskolen, men 
efter kommunesammenlægningen er 
naturskolens brugere spredt ud over 
hele Sydvestsjælland. Logistikken gør at 
mange ikke har mulighed for at komme 
på besøg hos os, og derfor sadlede vi om 
og byggede et nyt forløb op, som kan ta-
ges med i håndtasken, når vi er ude på 
besøg hos den enkelte skole eller børne-
have.

Af Tine Nord Raahauge
Naturskoleleder,  
Slagelse Naturskole,  
tnraa@slagelse.dk

100 mus med haler på…   
og rotter på loftet!

100 mus med haler på..
Vores arrangement hedder 100 mus 
med haler på, men så mange mus har vi 
dog ikke med ud på en musetur. Der er 
som regel 3-4 mus med i burene, og 
hver mus har sin rolle. Nogle mus er 
med på grund af deres flotte mønstre og 
farver. De er gode at male, mens andre 
har et gemyt, der betyder at de ofte er 
oppe i hænder.

De fleste mus bliver hurtigt håndtam-
me, når man håndterer dem jævnligt, 
men der er altid en favorit i buret, som 
får lov til at være ekstra meget i børne-
hænder. Det er typisk den mus, der har 
den laveste stresstærskel… eller er mest 
doven!

Kunst og kæleri
Efter en fælles indledende snak om mu-
sens levevis og dens mange forskellige 
fjender, er det tid til at møde de små 
dyr. Ofte er der mange børn i en klasse 

”Nåh, hvor er den sød!”
”Må vi godt røre?” 

De fleste børn er vilde med 
musene, når de har besøg 
af de små pelsdyr fra  
Slagelse Naturskole. 
Og indrømmet, der er en 
vis nuttetheds-faktor for-
bundet med det lille bløde 
pattedyr med de store ører 
og den lange hale. Men 
selvom det ofte er dét at 
røre dyret, der fanger bør-
nene i begyndelsen, så  
bliver de hurtigt interes-
serede i at vide mere om 
musens levevis.
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eller i en børnehavegruppe og venteti-
den kan blive lang, når man sidder i kø 
for at kæle med en mus. Derfor deler vi 
børnene i to grupper, hvorefter den ene 
gruppe får lov til at sidde med musene 
og høre små fortællinger, mens den an-
den gruppe laver et lille kunstværk. Ef-
ter et stykke tid efter bytter grupperne, 
så alle prøver det hele og ingen bliver 
snydt.

Kunstnergruppen maler med grå, hvi-
de og brune farver på små sorte lærre-
der, og der males efter levende modeller. 
Aftalen med læreren eller pædagogerne 
er at mesterværkerne skal udstilles 
hjemme på skolen eller i institutionen.

Muse-sansestien
Når musene er nusset og malerierne 
malet, er det tid til at komme udenfor 
og lege at vi selv er små mus på muse-
sansestien. Muse-sansestien består af 5 
poster, hvor sanserne bliver stimuleret. 
For at komme fra post til post skal bør-
nene følge et spor af havregryn, som 
musene har tabt på deres vej rundt i 
landskabet. 

På den første post skal ”børnemusene” 
kigge efter den rigtige mus’ fjender. For-
inden har naturvejlederen gemt udstop-
pede dyr eller billeder af dyrene i buske 
og krat omkring posten. Når dyrene bli-
ver fundet taler børn og voksne om 
hvorfor det nu er, at katten, ræven, ug-
len, musvågen og snogen er musens 
fjende. 

Næste post er ”lugteposten”. Her skal 
de små næser lugte til mørke glas med 
spændende krydderier, pebermynte, 
kaffe og andre markante lugte. Det giver 
anledning til en god snak om musens 
lugtesans i forhold til vores, og vi kom-
mer ind på hvorfor det er vigtigt at være 
god til at snuse, når man er en lille mus.

Den tredje post kræver at ”børnemu-
sene” koncentrerer sig om høresansen. 
Alle får bind for øjnene og det gælder 
nu om at høre hvorfra lyden af pinde, 
der knækker, kommer.

De to sidste poster fokuserer på hen-
holdsvis følesansen og balancen. De 
små ”børnemusepoter” skal stikkes ned 
i hemmelige sække, som forestiller mu-
sehuller. Her gemmer sig alskens sjove 
sager, som føles rart, mærkeligt eller 
spændende. Og til sidst skal balancen 
holdes, når ”børnemusene” klatrer på 

fældede træstammer og andre udfor-
dringer i landskabet.

Rotter på loftet
Forløbet 100 mus med haler på fungere-
de fint, men efter et stykke tid fik vi lyst 
til at udvide ved at inddrage musens 
knap så populære slægtning, den brune 
rotte (Rattus norvegicus) eller van-
drerotten, som den også kaldes. Det 
skete fordi vi havde lyst til at introduce-
re børnene – og deres voksne i instituti-
onen og i klassen – for et dyr, som godt 
nok bliver betragtet som et skadedyr af 
os mennesker, men som tillige er et 
spændende og tilpasningsdygtigt dyr. 

Derfor anskaffede vi to tamrotter, som 
nedstammer fra den brune rotte, og 
som vi introducerer til børn og voksne i 
slutningen af et muse-forløb. Rotterne 
har en social struktur, der gør at de me-
get let bliver tamme. På samme måde 
som det er tilfældet med en hund, knyt-
ter de sig til andre individer omkring 
dem. Det gør dem til gode ”formidlings-
dyr”, der er nemme at håndtere og som 
stort set aldrig bider. 

Men hvorfor er den brune rotte spændende 
at fortælle om? 
Jo, for dels er den uhyre dygtig til at 
overleve og klarer sig fint på trods af alt 
det vi mennesker gør for at udrydde 
den. For eksempel gør rottens forsigtig-
hed at den kun spiser meget små mæng-
der af et nyt fødeemne, og bliver den ef-
terfølgende syg rører den aldrig dette 
fødeemne igen.

Men den brune rotte har også været 
yderst succesfuld i sin konkurrence med 
vores oprindelige sorte rotte. Knogle-
fund fortæller os at den sorte rotte var 
til stede i Danmark i før-romersk jernal-
der, mens den brune rotte først konsta-
teres i 1500-1700-tallet. Den brune rotte 
fortrængte imidlertid hurtigt den sorte 
rotte på grund af sin evne til at tilpasse 
sig, og resultatet blev at den sorte rotte i 
dag er et af Danmarks mest sjældne pat-
tedyr, mens den brune rotte vel nær-
mest må siges at være allestedsnærvæ-
rende. 

Efter en tur i rottens verden slutter en 
musedag med naturskolen af med at alle 
de dygtige ”børnemus” får udleveret et 
diplom, der viser at de nu er blevet 
muse eksperter. o
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Hvor mange rovfugle  
har du til brug i din formidling?:
Jeg har kun 3 fugle - et par Harris Høge 
eller som de også kaldes: Brunskuldret 
Våge og så har jeg en plettet Afrikansk 
Hornugle. Jeg ville gerne have en mage 
til den.

Hvad er dit formål med fuglene?:
Jeg bruger formidlingen af falkejagt i en 
historisk synsvinkel, både i Vikingetids- 
og Middelaldersammenhænge. Jeg del-
tager bl.a. i middelaldermarkedet i 
Køge, er på Vikingeskibsmuseet i Ros-
kilde og Trelleborg. Falkejagt har været 
almindelig på den tid og indgår derfor 
rigtig godt, når historien skal formidles. 
Men jeg bruger selvfølgelig også fuglene 
i en biologisk kontekst. Hvad er det for 
nogle fugle, hvor kommer de fra, hvor-
dan lever de i naturen, hvordan er de til-
passet miljøet og hvilke trusler kan der 
være rettet mod rovfugle. Målgruppen 
på disse markeder, er jo blandede. Der 
er familiegrupper, voksne og børn.

Interview med naturvejleder  
Jan Ahlehoff Hansen, Køge
Af Ulla Didriksen.

Rovfugle i  
formidlingen

Hvordan bruger  
du så fuglene på Naturskolen?
På naturskolen er formidlingen af rov-
fugle rettet mod de besøgende folkesko-
leelever. Og her bliver fuglene brugt 
som et pædagogisk redskab til alle muli-
ge emner. Det kan være temaer som 
evolution, tilpasning til levested, syste-
matik, fugle m.m. Rovfuglene indgår i 
den biologiske formidling på natursko-
len, der hvor fuglene bor. Det er også 
her, at de besøgende kan se, hvordan jeg 
holder rovfuglene, når de ikke er i acti-
on.

Børnene er også utroligt fascineret af 
udstyret som bruges til fuglene, og der 
er 100% koncentration, når fuglene let-
ter og flyver. 

Hvor mange år har  
du formidlet rovfugle?
7-8 år.

Hvor har du lært ”faget”?
Jeg startede med at være på kursus i det 

Foto: Eddie Mogensen
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Danske Falkoner Academy i Sorø – hos 
Hans Nielsen, som i øvrigt har skrevet 
en rigtig god bog: ”Træning af rovfugle”. 
Hans er desværre død, så jeg har søgt 
mere viden gennem mit netværk af fal-
konerer, hvor vi vel kun er ca.20 perso-
ner med fugle i dag.

Jeg har hentet en del litteratur hjem 
fra henholdsvis USA, England og Tysk-
land. Så jeg orientere mig hele tiden og 
læser rigtig meget. Og så er jeg medlem 
af Dansk Falkejagtklub og her henter jeg 
også inspiration.

 
Ved du at UNESCO sidste år  
satte falkejagt på listen over  
”uhåndgribelige kulturarv”?
Ja, selvfølgelig ved alt om det og det 
styrker falkonerernes sag, vil jeg tro. 
Men debatten bølger. Jeg har i øvrigt 
fået fat i en fantastisk bog, som er udgi-
vet som en optakt til at få falkejagt på 
Unescos kulturarvs liste.

Skader falkejagt naturen?
Nej bestemt ikke. Falken jager kun byt-
tet, hvis den er sulten, og får den fat i et 
bytte, ja så er der ikke mere jagt den 
dag. Falken tømmer ikke et område for 
byttedyr. Så man kan sige at falkejagt er 
meget miljøvenligt. Ingen hagl eller pa-
troner i naturen.

Hvordan har du det med DOF?
Hmmm. Dansk Falkejagt Klub er også 
medlem af Friluftsrådet, ligesom DOF 
er det. Så jeg er selvfølgelig vidende om 
at DOF har en diametralt modsat syn på 
falkejagt, end det jeg giver udtryk for.

Er det let at holde rovfugle?
Nej og man skal have sin etik i orden. 
Fuglene skal være 3 generationsopdræt 
for at kunne blive brugt til falkejagt i 
Danmark. De er alle chippede, og jeg 
har papir på dem via Mai Munk fra Ci-
teskontoret i Naturstyrelsen.

Og så kræver det lige så meget, som at 
have hund eller et andet dyrehold. Du 
skal være der hver dag, for du skal flyve 
med dem og fodre dem. Du skal have 
gode voliereforhold. Så der skal sund-
hedstjekkes hver dag og der nurses me-
get med dyrene, for at de lever under så 
optimale forhold som muligt.

Hvad siger folk til,  
at du bruger rovfugle på den måde?
Generelt er børn og voksne fascinerede 
over at komme tæt på fuglene. Jeg har 
kun haft positive reaktioner. Når jeg 
møder børn flere år efter et besøg på 
Naturskolen, så kan de altid huske fug-
lene. Det er heller ikke så tit, at man er 
så tæt på en rovfugl. Så hvis man orker 
det besvær det er med at passe og holde 
sådanne fugle, så er succesen hjemme, 
når man formidler dem. 

Der er et eller andet æstetisk over 
samspillet mellem fuglen, udstyret og 
mennesket

Ustyret er et stykke kulturhistorie, 
som er uændret i flere hundrede år.

Så jeg har ikke oplevet negative kom-
mentarer fra min brugergruppe. Det er 
fra andre (læs DOF) der kommer kom-
mentarer.

I øvrigt er de meninger og holdninger 
jeg har givet udtryk for i dette interview 
helt mine egne.

 o

Foto: Eddie Mogensen

Foto: Jan A. Hansen
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”Jeg bruger melorme og døde småfugle 
eller mus. Klassen får et terrarium med 
det døde dyr og melorme og kan deref-
ter følge med i nedbrydningen. Det er 
vist Eddie og Jacobs ide (fra Tårnby na-
turskole. red).

Det giver en god indgangsvinkel til 
mange emner såsom nedbrydning, 
hvem spiser hvem, liv og død, anatomi, 
knogler osv.”

 
Karsten Rybjerg Larsen
Naturvejleder, Forstkandidat
Mariagerfjord Kommune
 karla@mariagerfjord.dk

”Jeg bruger af og til vores shetlandspo-
nyer. Jeg bruger dem som klappe og ri-
dedyr. Det tilføjer skovturene en særlig 
dimmension og nærhed, når vi med-
bringer hestene. Vi bruger også heste 
som naturplejere og diskuterer natur-
pleje med udgangspunkt i hestene.”

Torbjørn Tarp,  
Ringkøbing-Skjern Museum
tt@levendehistorie.dk

 

”I Lille Vildmose har vi spændende og 
store dyr, hvilket giver gode muligheder 
for at vise dem frem til publikum. Vi ser 
ofte krondyr, rådyr og vildsvin og bru-
ger dem i formidlingen til at vise for-
skelle mellem dyrenes fødesøgning og 
hvad det betyder for skoven. Dyrenes 
farver og sanser, der gør dem næsten 
usynlig i skoven og hvordan de er på 
vagt overfor fjender. Dyrenes adfærd og 
levevis i grupper eller alene, med én el-
ler flere unger om året.”

Jakob Konnerup,  
Lille Vildmosecentret
jak@aalborg.dk 

af Anja Vensild Hørnell

En klassisk voxpop

Sådan bruger  
naturvejlederne dyr...

”Her i foråret har jeg ”tourneret” med 
haletudser. De har været med på offent-
lige arrangementer, vandhulsaktiviteter 
med skoler og børnehaver og så har vi 
fulgt udviklingen fra æg til tudse hver 
uge i mit radioprogram på DR P4 Nor-
jylland - ”Karin i Krattet”. I dag er fak-
tisk sidste dag jeg har dem med, da en 
er blevet til en tudse. Du kan høre pro-
grammet på nettet.”

Karin Winther
www.naturekspeditionen.dk

”I vores Skoletjeneste her i Aalborg an-
vender vi dyr i undervisningen. Det 
drejer sig om brugsdyr, der benyttes til 
markarbejde og produktion, på vilkår 
der var gældende for husmandsbrugene 
i 50´. Vi har også danske dyr i terrarier 
bl.a. skovmyrer. Vi holder fisk og dyr i 
saltvandsakvarier fra fangster i Limfjor-
den. Vi har bier og mus. Vi ser rigtig 
mange muligheder i at anvende dyrene i 
forhold til formidling af naturfag, kultur 
og historie. 

Vore målgrupper er elever og lærer i 
Aalborg kommune. Vores mål for dyr i 
en formidlingssituation er, at vore gæ-
ster engageres i arbejdet med og i studi-
et af dyrene, dvs. eleverne holder i tøm-
merne, når der skal pløjes, og eleverne 
laver mad af vore produkter. Fanger dy-
rene, der skal indgå i vore akvarier – ser, 
rører og sanser.”

 
Jens Bak Rasmussen,  
Skolekonsulent i Aalborg
jbr-kultur@aalborg.dk 

Anja V. Hørnell 
fra redaktionen 
spurgte en  
række tilfældige 
naturvejleder 
kolleger om  
følgende: 
•	Hvilket dyr  

bruger du i  
naturvejled-
ning?

•	Hvordan  
bruger du det?

•	Hvorfor bruger 
du det/hvad 
giver det?
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 ”For dagplejebørn har jeg næsten altid 
regnorm og en frø med.

Regnormene har jeg i et glas og tager 
dem, så børnene kan mærke og holde 
ved dem.

Frøen  tager jeg også ud af et glas og 
mens jeg holder den får børnene lov til 
at røre ved den. Derefter får den lov til 
at hoppe (indtil videre er der ingen frø-
er der har lidt overlast.)

Når jeg er ude med børnene finder vi 
mange forskellige slags smådyr f.eks.: 
bænkebidere, edderkopper, snegle, my-
rer, larver m.m.

For de lidt ældre børn har jeg lagt 
nogle træplader ud i naturen, hvorun-
der jeg fodrer med korn.

Vi lister i samlet trop hen til en plade 
og jeg løfter op i den og der er næsten 
altid mus at se.

 Jeg bruger levende dyr for at gøre tu-
rene så livagtige som muligt.

Tag f.eks. frøen - her skal børnene 
prøve at hoppe som den gør.

Jeg synes det er en god ide at bruge le-
vende dyr i sin formidling, bare de ikke 
lider overlast.

Det giver også børnene en mere 
autentisk oplevelse.”

 
Jørgen Frank Rasmussen
jfras@live.dk 
Morslands Historiske Museum

 
”Jeg går ud fra du mener levende dyr! I 
så fald kan jeg ikke hjælpe, men vil bare 
lige nævne at jeg har gjort den erfaring, 
at hvis man har døde dyr i fryseren og 
kan tage op og vise (det har vi i natur-
skolen Lunken), så har det en helt an-
den virkning end at kunne fremvise et 
udstoppet eksemplar. Mange børn har 
sagt, når jeg smækker en død grævling 
på bordet, efter de har siddet og kigget 
på den udstoppede ”ohrv…… det er en 
rigtig grævling”, det synes jeg er lidt 
pudsigt, især når man netop har besva-
ret alle spørgsmålene omkring om den 
udstoppede har været levende engang. 
Vi snakker altså børnehavebørn.”

 
Naturvejleder Anne Henrichsen 
Brønderslev
skovenerdin@vip.cybercity.dk

”Jeg har flere gange oplevet at slagtning 
af kaniner (privat og ikke tiltænkt til det 
store opløb) betød at hele gadens børn 
pludselig stod med hovederne tæt hele 
vejen rundt om mig. Stærk og god for-
midling, hvor de har været enormt in-
volverede.” 

 
Marianne Hald, Regionalleder
NTS-center Nordjylland  
mha@nts-centeret.dk

”Jeg har fra forår til efteråret ca. 300.000 
stk. bier i min skolebigård fordelt på 5 
stader

Dagene eleverne er her er delt i to – 
en del med arbejdende værksteder:

1. De sætter nitter i huller på 
nye tavler

2. Tråder dem 
3. Støbe tavler af voks af egen 

voks fra bigården
4. Ilodning af vokstavler til 

jomfrutavler 
5. En gruppe laver honning 

bolsjer
 

Op af formiddagen når varmen kom-
mer, går vi i bigården og lukker op for at 
se hvordan bierne de bor. Vi skal se på 
arbejderbierne, dronerne og se om vi 
kan finde dronningen. Vi snakker om 
det vi ser og sanser – hvordan bor de, er 
de fredelige eller hidsige, er det en god 
dronning eller skal hun skiftes, osv.

Alle elverne har bidragter på med slør 
og gummihandsker, så de er lukket helt 
inde og kan ikke stikkes. Eleverne får 
hjemmelavede honningboljer med 
hjem. 

Der sker et skifte fra eleverne er bange 
for bierne til at de kan sidde stille foran 
flyvesprækken og kikker efter den pol-
len bierne bærer ind

Et godt emne med muligheder for en 
masse aktivitet omkring.

En tidligere specialundervisningselev 
der ofte besøgte bigården med skolen, er 
i dag storbiavler og så er jeg sådan set 
glad.”

Søren Risborg
Naturskolen i Rold Skov 
isrni@rebild.dk   
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For de mange af os der dag-
ligt arbejder med levende dyr 
i undervisning og formidling, 
vil de praktiske råd, som jeg 
følgende vil komme ind, på 
måske være bekendte og må-
ske ligge implicit i de arbejds-
metoder, man benytter. Andre 
der ikke er vant til at arbejde 
med levende dyr, kan gøre sig 
nogle overvejelser, inden de 
går i gang med at indføre de 
levende dyr.

Levende dyr er et stærkt pædagogisk 
redskab, som hos både voksne og børn 
skaber uro, larm, følelser, opmærksom-
hed, men også fokusering.

Derfor er det vigtigt på forhånd at 
have tænkt sin tur eller undervisnings-
forløb rigtig godt igennem, inden man 
anvender levende dyr. 

For eksempel kan retrieveren, som 
mange naturvejledere ynder at have 
som følgesvend på turen, tage hele op-
mærksomheden og skygge for det mål, 
der er for arrangementet. De fleste børn 
ville hvis man senere spurgte til turens 
indhold, ganske sikkert ikke kunne hu-
ske turens overordnede mål, men deri-
mod den søde hund og at den hed Anja. 
Hvis målet er at vise jagthundens evner 
og træning til hjælp for jægeren, er hun-
den jo ideel at bruge. 

Krav til dyreholdet 
Dyreholdet på naturskolen skal svare til 
anvendelsesgraden. Har man mange be-
søgene, skal man også have et stort dy-
rehold. Mindst 3 slanger til en klasse, og 
hvis man har flere klasser på en dag – så 

dobles slangeantallet op. Mus kan blive 
ganske håndtamme – men at være i en 
barnehånd hele dagen er lettere stres-
sende for en mus – så museholdet skal 
helst være stort. Og sådan skal man 
tænke sit dyrehold igennem. I Zoo un-
dersøgte vi for mange år siden, hvor 
mange geder der var brug for, hvis bør-
nene skulle kunne klappe dem uden at 
de fik stress, og at de fik tilstrækkelig 
fred til at opfostre deres gedekid. Tallet 
ligger omkring 40- 50 geder, hvis geder-
ne skal kunne betjene børnene, der be-
søger Zoo på en dag. Gederne skal selv-

Af Ulla Didriksen
Afdelingsleder, Cand.Scient, M.Sc., 
Events og Zoo Academy
Zoologisk Have
ud@zoo.dk

Undervisning  
med levende dyr
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følgelig kunne trække sig tilbage til 
neutralt område, men vi opdagene, at 
hvis antallet af geder er stort nok kon-
takter gederne oftere børnene end om-
vendt.

Dyreholdet skal følge Dyreværnslo-
vens forskrifter og holdes forsvarligt og 
tilses dagligt. Dyrene skal udvise så na-
turligt adfærd som muligt, og dyrene 
skal udvælges efter adfærd, der kan bru-
ges i undervisningen. F.eks brugte vi i 
Zoo på et tidspunkt strømpebåndssno-
ge. De er sværere at gøre håndtamme 
end rottesnoge og har i øvrigt også en 
adfærd, hvor børn har svært ved at hol-
de på dem. Slangerne blev stressede og 
vi valgte dem hurtigt fra. Oplevelsen var 
dårlig både hos slanger og børn.

Derimod har en rottesnog eller en 
afrikansk hussnog en adfærd, så de hol-
der fast om barnets hånd og derved bli-
ver håndteringen rolig for alle parter.

Dyrene man holder  
skal ikke kun være ”klappedyr”
Det er vigtigt at man som ansvarlig for 
undervisningen tænker dyrene ind i en 
pædagogisk sammenhæng. Musene hol-
der man fordi de kan bruges i forbindel-
se med emner som fødekæde og fødenet 
– der er mange dyr der æder mus. Mu-
sene har en interessant adfærd – der kan 
sammenlignes med andre sociale dyr – 
hunde, høns, ulve, kappebavianer – 
mennesker? 

Skubtudserne kan man af Naturstyrel-
sen få tilladelse til at holde på natursko-
len. Det er anderledes dyr der viser ty-

delig adfærd: De skifter ham en gang 
om ugen, graver sig ned med bagbene-
ne, ”drikker” vand med bugen, skifter 
farve ved forskelligfarvet underlag, æder 
kun bytte der bevæger sig, bruger tun-
gen når den fanger byttet m.m. alt sam-
men noget man ofte ikke får set i natu-
ren. Tudserne kan efter en periode på 
Naturskolen sættes tilbage til det sted de 
er indfanget.

Hvad sker der hos  
børn og voksne, når de arbejder med dyr
Dyrenes sætter både følelser og intellek-
tet i aktivitet, nysgerrigheden pirres og 
opmærksomheden skærpes. Dyrene gi-
ver både børn og voksne mulighed for 
at sanse og indhøste nogle af de primær 
erfaringer, som er så vigtige for at forstå 
dyrene og naturen. Erfaringerne med fx 

Vask hænder!
Og så til en rigtig ”mor-
ting”, som støttes af alle 
dyrlæger. Sørg for at un-
gerne får vasket hænder, 
efter de har arbejdet med 
dyr.
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en lille mus kan skabe en reference-
ramme, som kan bruges senere til en 
forståelse af det miljø dyret lever i og 
den natur, som også barnet er af-
hængig af.

Dyrene er som nævnt tidligere, et 
fantastisk pædagogisk undervis-
ningsmateriale – et yderst stærkt 
virkemiddel, når de bruges i den 
rigtige ramme. Dyrene fungerer 
ofte som en katalysator eller – 
med en pædagogisk term – det 
fælles tredje, som kan bringe ele-
verne hen til at forstå mere kom-
plekse biologiske principper.

Og så kan de fleste huske ople-
velser med dyr. For et par år si-

den havde jeg en lærer på et kursus. 
Midt under kurser, tog han en kanin op 
og kikkede længe på den. I pausen kom 
han hen og fortalte at sådan en havde 
han haft, da han var dreng. Her lytter 
den ansvarlige kursusleder med skjult 
humor. Og så kom det, der havde gjort 
stærkest indtryk på ham. ” Den døde – 
det var virkelig forfærdeligt”.  Som kur-
susleder oplever man oftere og oftere, at 
dyrene åbner op for historier, som kan 
være positive og negative, og det er fø-
lelsesmæssige beretninger man får.

Hvad gør man, når man underviser med dyr 
Når dyrene skal bruges i undervisnin-

gen, skal der være tid til at håndtere dy-
rene og desuden tid til at kunne lave 
”småforsøg” med dem. Fx iagttage at 
tudsen grave sig ned i jord, se musen 
æde korn, så eleverne ser at den holder 
kornet med forpoterne – ligesom et 
egern, finde kloakken på slangen, iagtta-
ge rotten balancere på et tov, der tyde-
ligt fortæller historien om rottens ud-
bredelse osv.

Eleverne skal vide, hvordan de hånd-
terer dyrene, så etikken omkring brug af 
dyrene er i orden. Der skulle helst ikke 
ske dyrene noget.

Når dyrene så er i hænderne på bør-
nene, så sker der ofte det, at eleverne 
ikke høre efter hvad der sker rundt om 
dem, fordi de er så optaget. De er 100% 
koncenteret og først efter et stykke tid 
begynder de at kommunikere.

Så underviseren er nødt til at snakke 
med hver enkelt elev. Kollektive beske-
der duer ikke. Hvis man skal give en 
fælles besked til alle, skal det gøres før 
dyrene kommer i hænderne eller på 
bordet, eller når dyrene er samlet ind 
igen.

Piaget og dyrene
Den schweiziske biolog og filosof Jean 
Piaget har på baggrund af studier af 
børn systematiseret deres måde at be-
gribe verdenen på. De 4 kognitive stadi-
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er som Piaget har beskrevet er her brugt 
til at beskrive, hvordan børn opfatter 
dyr.

Aldersinddelingen er vejledende, men 
den giver en idé om hvilke emner man 
kan inddrage dyrene i, og hvordan bør-
nene på de forskellige alderstrin oplever 
dyrene.

Så det er ikke underligt at små børn 
altid spørger om hvad musen hedder? 
Hvor dens mor og far er osv.  De er på 
det symboldannende stadium. Og det er 
heller ikke mærkeligt at børn der finder 
en lille fugleunge, der er faldet ud af re-
den, har lyst til at passe den. Eller at 
man ser børn hælde vand i en lille pyt 
med haletudser, der er ved at udtørre, 
det gør de fordi de er på det stadium 
med konkret operationel erkendelse. De 
store børn fatter sammenhænge og har 
global biologisk indsigt og bedst af alt, 
de kan blive socialt indigneret. 

 o

ALDER STADIER HVORDAN OPLEVES DYR?

0-3 årige Sanse-motorisk erkendelse
Er i centrum.

Sanseoplevelser med dyr:
Kolde, bløde, varme, hårde
Lyde, lugte og prøver også at smage på 
dem.

3-6 årige Symbol-dannelse og
Egocentrisk studium
Opfatter sig selv som centrum.

Identifikation med dyr:
Søger sig selv og det kendte i dyrene
Hvem er morkaninen? og den spiser det 
samme som mig!
Påvirkelig over for de gode og dårlige 
oplevelser.

7-11 årige Konkret operationel erkendelse
Tænker logisk.
Samler informationer.
Tager hensyn
Vil godt arbejde 

Samler informationer om dyr:
Ved alt om fx dinosaurer og om hvilke 
dyr, der er størst, hurtigst, farligst, tun-
gest, længst m.m.
Viser omsorg for dyr og er ansvarlige.
Har bevidsthed om dyrevelfærd.

12-16 årige Formel operationel erkendelse
Kan tænke abstrakt

Eksperimenterer:
Interesserer sig for sammenhænge fx 
økologi, truede dyr og klima og miljø-
problemer.
Har global indsigt.
Kan blive socialt indigneret.
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Fredag den 25. marts var  
Københavnergruppen  
inviteret til Kildegården i  
Herlev for at modtage besøg 
af ”Tonnys roadshow”.  
Tonny Vangsgaard tilbød en 
temadag om brug af krybdyr 
og insekter i formidlingen – 
og ca. 20 naturvejledere var 
mødt frem. 

Til daglig er Tonny naturcenterleder på 
Ishøj Naturcenter, uddannet biolog med 
mange års erfaring i naturformidling 
bl.a. som skolelærer – og selvfølgelig na-
turvejleder.

Tonny optræder ofte rundt omkring 
med sine dyr – der vel at mærke til dag-
lig bor i privaten og ikke på naturcente-
ret. Han bruger selv betegnelsen biolo-
giklovn, i den betydning at hans mission 
er at underholde og formidle biologibe-
greber på samme tid – så der er vi mere 
eller mindre i samme båd. Forløbene til-
bydes til børn lige fra daginstitution til 
10. klasse, primært som en mulighed i 
årets vintermåneder, hvor Tonny besø-
ger skoler og institutioner. De mindste 
børn får en god oplevelse med at se og 
røre. De største klasser kan lære om bio-
logiske strategier, termer og evolution 
på en sjov og anderledes måde.

Tonny kan godt lide dyr - levende dyr 
- kontakten og arbejdet med dem. Når 
han ser et nyt dyr, så tænker han auto-

Har I prøvet  
at spise  
en mariehøne? 
Den smager meget dårligt…

matisk: ”Hvordan kan jeg bruge det?” 
Dyrene skal være robuste og ikke spise 
børnene – og derudover naturligvis 
kunne understøtte den gode biologihi-
storie – der kan handle om camouflage, 
advarselsfarver, mimicry, formering, og 
udviklingshistorier om fx konvergens. 

Begrebet konvergens dækker over, at 
to dyr der ikke er i familie, kan have 
fælles træk, der er en fordel i lignende 
miljøer, fx nogle græshopper og vand-
rende pinde.

Eftermiddagen på Kildegården byder 
på mange ideer og praktiske pointer – fx 
får børnene på Kryb og kravl forløbene 
lov at ”dutte” dyrene, når Tonny kom-
mer rundt med dem – der er jo ingen 
grund til at kæle dem, når det ikke er 
kæledyr, for det er det ikke - det er hob-
bydyr – og de kan ikke tæmmes.

Insekter og krybdyr kan godt være 
lidt træge at arbejde med – de er lige-
som teenagere - de vil ikke ud, når de 
skal ud, og vil ikke ind, når de skal ind.

Den skønne kamæleon (se billede) 
kan nogle gange ha´ det ”sort” – så får 
den en fridag, og slipper for at komme 
med på tur.

Udover masser af levende krybdyr, in-
sekter og andre hvirvelløse, har Tonny 
en del supplerende grej med på net-
værksdagen, fx en hånddukkeslange – 
der med sin ageren kan fremkalde re-
fleksioner hos børnene. Tonny har også 
sin egen lille skov i en netkasse og en 
skovbund med til arbejde med fx ca-
mouflage, her kan anbringes både le-
vende skabninger og børnenes egne kre-

af Dorrit Hansen,  
naturskoleleder, naturvejleder  
og biolog.
Raadvad Naturskole.
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ationer. Desuden har han udviklet en 
”sprogkasse” til børnehaver, til fordybel-
se og samtale ved hjælp af effekter og 
billeder der relaterer til hans roadshow.

Snakken gik om pilegiftfrøer, der ikke 
er giftige, når de lever af bananfluer, 
knælere der ligger i bagholdsangreb, 
mariehøns der smager meget dårligt, 
kakerlakker, der opfattes som klamme, 
fordi de lever hvor der er affald, og 
kæmpetusindbenet, der som forsvar 
lugter vildt voldsomt af tyndskid…

 Vi talte om, hvordan forskellige dyr 
fremkalder forskellige følelser - børnene 
synes det er synd, når knæleren tager få-
rekyllingen, men ikke når fx en melorm 
bliver spist. Og så blev der den efter-
middag talt en del om slanger… de er 
dragende og fascinerede – og et par na-
turvejledere fik den dag flyttet en græn-
se. 

Udgangspunktet for formidlingen er 
at deltagerne skal have en god oplevelse 
– og flere af deltagerne havde oplevet 
problemer med utilregnelige slanger. 

Kontakt til  
Tonny Vangsgaard: 
tov@ishoj.dk

Links til mere viden og 
eventuelle køb: 

Nordisk herpetologisk  
forening: nhf.dk 

Forening for hobby- 
entomologer: einet.dk 

star-reptiles.dk 

onlinezoo.dk 

(Tonnys gode historier om forsvundne 
slanger skal i øvrigt ikke formidles på 2. 
hånd – spørg ham når du møder ham!). 
At kunne håndtere dyr er normalt ikke 
en kompetence man lægger ud med, så 
en god start er fx at lade en bladkamæ-
leon eller vandrende pind gå en tur på 
hånden – så er det dyrene der rører ved 
dig, ikke omvendt. 

Nogle af de temaer der bliver diskute-
ret er fx: Hvor langt skal vi gå for at for-
tælle den gode historie? Hvor kan vi 
flytte grænser? Og ikke mindst - hvad 
gør vi når det går galt? Hvis et dyr en 
sjælden gang bider eller på anden vis 
forskrækker et barn, plejer Tonny at 
sige: ”Jeg kan fandeme godt forstå du 
blev forskrækket, det var jeg også blevet, 
går det bedre? Hvad tror du det værste 
den kan gøre er?” På den måde sørger 
han for ikke at overdrive opmærksom-
heden – men snakke om oplevelsen.

Tonny er i øvrigt en glad mand – og 
giver et fyraftensråd mod stress: At 
komme hjem, fodre 100 kryb og drikke 
et glas rødvin! Tak til Tonny for en 
spændende eftermiddag.

 o
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Naturen er en guldgrube af 
gode, sunde og skønne mulig-
heder for at være sammen og 
få fælles oplevelser, frisk luft, 
nærvær og ro til fordybelse - 
det skulle vel være overflødigt 
at skrive i Naturvejleder! 
Kys Frøen er ment som en 
slags ”katalysator” - den  
inspiration, der skal til for at 
tanke bliver til handling og 
flere børnefamilier kommer 
ud og bruger naturen. 

Kys Frøen giver idéer, udlåner grej og 
guider igennem naturaktiviteter ved 
hjælp af skriftlige vejledninger. Kys Frø-
en er indrettet som små udstillinger, 
hver med 8-10 forslag til naturaktivite-
ter. Hver aktivitet er præsenteret ved et 
banner, der med få ord beskriver aktivi-
teten, nogle få udstillingseffekter, vejled-
ninger på dansk, tysk og engelsk samt 

Af Leif H. Sørensen,  
Trente Mølle - Natur-, Miljø- og 
Lokal Agenda 21 Center og
Marianne Krag Pedersen,  
Skovsgård.

grej til aktiviteten. 
Kys Frøen er et samarbejde mellem 

Naturturisme I/S, som er tovholder på 
projektet, Trente Mølle Natur- og Ener-
giskole ved Fåborg, Skovsgaard Gods på 
Langeland ved Danmarks Naturfred-
ningsforening og Søbygård ved Ærø 
Museum. 

Logo og genkendelighed
Genkendelighed har været vigtig i for-
bindelse med opbygning af konceptet. 
Den lille glade frø, der lokker med na-
turoplevelser og eventyr, skal huskes og 
lokke til flere ture og de gennemgående 
elementer i udstillingerne skal give tryg-
hed og overskuelighed. 

Samtidig med, at tilstræbe et fælles 
udtryk, har vi også lagt vægt på, at byde 
ind hver med vores forskelligheder. Ud 
over ”klassiske” aktiviteter som for ek-
sempel fangst af vandhulsdyr, har vi lagt 
vægt på aktiviteter, der tager udgangs-
punkt i de enkelte steder: Trente Mølle 
– energi/svampe/fiskeri, Skovsgaard – 
økologisk landbrug, Søbygård – historie. 

.. OG KOM TÆTTERE 
 PÅ NATUREN
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Herved lokker vi også til nye oplevelser 
ved besøg på de andre centre.

Samarbejdspartnere undervejs
Vi havde masser af idéer til konkrete ak-
tiviteter og viden om, hvad der skulle 
indgå i de enkelte udstillinger – men 
kendskab til hvordan en udstilling ind-
rettes, så den bliver indbydende, tillok-
kende og overskuelig, havde vi ikke sto-
re erfaringer med. Derfor etablerede vi 
et samarbejde med Dansk Designskole, 
der i den indledende fase vejledte med 
hensyn til helt overordnede ”grundreg-
ler” for blikfang, lyssætning og tips og 
tricks ved indretning af udstillinger. Tre 
studerende fra Dansk Designskole blev 
ansat til at indrette Kys Frøen i samar-
bejde med de enkelte centre. Møble-
ment blev stort set alle steder lavet af en 
stak planker og hvad vi kunne finde af 
grene, stammer og lignende i skoven. 
Vigtigt var også en mand, der formåede 
at håndtere en motorsav og få ideerne 
gjort til virkelighed. 

Ikke kun en udstilling!
Men ”Kys Frøen” er første og fremmest 
ikke en udstilling.  Udstillingen er helt 
primært til for at lokke folk ind, og så få 
dem hurtig ud igen. Ud igen med lyst til 
at gøre noget ude i naturen – hele fami-
lien.  Og det lykkedes heldigvis rigtig 
godt. En mor med 2 halvstore børn for-
talte, at hun havde forslået at de skulle 
tage i Legoland, men børnene ville hel-
lere besøge kys Frøen! Begrundelse: Her 
var meget sjover og her er tid til fordy-
belse og ro til at være sammen.

Når de besøgende først har valgt den 
eller de aktiviteter, man har lyst til at ka-
ste sig over, så er materiellerne der. Væl-
ger man lave ”team-bulding med et 
smil” griber man en rygsæk med alt 
hvad man skal bruge og et kort - og så 
er det bare ud i skoven til 6 fast statio-
ner. Får man lyst til pandekager, er der 
bålsted, brænde, økser og pander – kø-
leskabet er fyldt op med æg og mælk, 
melet står i ”Købmandsbutikken” og 
kan købes til høkerpriser. Man behøver 
således ikke at have planlagt noget 
hjemmefra.

Et kig ind i udstillingerne på Skovsgaard,  
Trente Mølle og Søbygård.
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Hvordan
Kys Frøen kører i princippet uden be-
manding. Udstilling, grej, vejledninger 
og faktaark lokker børnefamilierne til at 
kaste sig over aktiviteter og med opslag 
der opfordrer til at huske betaling og 
oprydning, anmoder vi om, at man ryd-
der op efter sig. 

Hvornår
De tre centre åbner omkring påske og 
har derefter åbent hver dag frem til ef-
terårsferien slutter. 

Erfaringer
Kys Frøen har nu kørt i to sæsoner. Alle 
tre steder har i den periode oplevet et 
stigende besøgstal. Søbygård på Ærø og 
Skovsgaard på Langeland er i forvejen 
besøgssteder, hvortil der skal betales en-
tré. Her har stigningen i besøg været 

henholdsvis 20 og 15 %. Trente Mølle, 
har klart det laveste besøgstal af de 3 
steder, da der her ikke kommer strøg-
kunder forbi, der lige skal besøge en 
herregård eller et museum. Men på 
Trente Mølle er besøgstallet 3-dobbelt 
andet år i forhold til første år, så her 
handler det meget om at få gjort mulig-
heden kendt.

Det er vores erfaring at rigtig mange 
bliver længe, og sagtens kan opholde sig 
på stedet i flere timer. Flere trækker ud i 
de tilhørende facilliter, og bruger måske 
flere timer i bålhytten, hvor der bages og 
hygges. Eller et af de mange løb bliver 
prøvet af og får folk en tur ud i skoven. 

Brugerne er alt overvejende børnefa-
miler, men børn op til 14 -15 år, men 
også mange bedsteforældre/børnebørn 
kommer forbi, ligesom der kommer en 
del turister, især fra Holland og Tysk-
land.

Virker det så med selvbetjening og en 
venlig henstilling – bliver der ryddet op 
og bliver der lagt penge i kassen? Ja, det 
virker faktisk ok! Selvfølgelig kræver det 
en arbejdsindsats. Der er oprydning hist 
og pist efter en travl dag, men langt hen 
ad vejen bliver der både betalt og ryddet 
op! Reelt er der mindre arbejde i at hol-
de det kørende, end vi havde regnet 
med.

Og hvad med ting der forsvinder.  Ef-
ter 2 sæsoner må vi sige, at det er små-
ting, der er væk: en enkelt dåselup, et 

Frøen kan ses på Skovsgaard.
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Aktiviteter på Skovsgaard:
•	Godter fra grøftekanten – lav vilde frikadeller  

af ukrudt
•	Fang fuglefløjt – optag fuglernes stemmer  

og find sangens ejer på computeren 
•	Heksetrix – tryghed og trivsel. Mon vilde  

planter kan værne mod det onde? 
•	Få fod på sporet – vilde dyr efterlader sig  

ofte mærker i naturen 
•	Skatte fra fortiden – med GPS på sightseeing  

i Danmarks fortid 
•	Krible-krable-kravl i krattet - hvad skriver  

billerne egentlig under barken? 
•	Vandhullets vanvittige væsner – tag på  

opdagelse i et helt andet univers
•	De gode og de onde – markens nytte- og  

skadedyr 
•	Korn til kage - kværn en pandekage

Aktiviteter på Søbygaard:
•	Godter fra grøftekanten – lav vilde frikadeller  

af ukrudt
•	Fang fuglefløjt – optag fuglenes stemmer og 

find sangens ejer på computeren
•	Heksetrix – tryghed og trivsel. Mon vilde planter 

kan værne mod det onde?
•	Skatte fra fortiden – med GPS på sightseeing i 

Danmarks fortid
•	Krible-krable-kravl i krattet - hvad skriver  

billerne egentlig under barken?
•	Vandhullets vanvittige væsner – tag på  

opdagelse i et helt andet univers
•	Energi fra vind, vand og sol - lav din egen energi
•	Leg til alle tider – lev dig ind hertugens tid  

i renæssancen
•	Snitte Snedkeriet - lav håndværk og husflid  

med dit personlige snit

Aktiviteter på Trente Mølle: 
•	Spis din grøftekant – lav vilde frikadeller af 

ukrudt
•	Fisketur som da farfar var ung – lav din egen  

fiskestang og prøv lykken 
•	Galler – oplev et af naturens mærkelige men 

smukke undere 
•	Find vej – afprøv din stedsans 
•	Mad over bål – som man altid har gjort 
•	 Insekternes verden - hvad skriver billerne  

egentlig under barken? 
•	Vandhullets vanvittige væsner – tag på  

opdagelse i et helt andet univers 
•	Energi fra vind, vand og sol - lav din egen energi 
•	Svampejagt - tør du? 
•	Teambuilding med et smil – kom tættere på 

hinanden

aktivitets ark der ikke er kommet tilbage 
og lignende. Og så dog – 10 dage før 2 
sæson sluttede, sket det vi frygte på 
Trente Mølle. Udbudne gæster forsyne-
de sig med lidt af hvert – bl.a. 2 stero-
lupper, lidt elektronisk måleudstyr, et 
enkelt trangia, en bålgryde og en af hver 
af håndbøgerne…………  Så man fri-
stes til at tror at det er nogen der er na-
turinteresseret. Så møder du noget grej 
derud der står Trente Mølle på, så giv os 
lige et praj.

Sidst aften var den så gal igen! Her 
blev hængelåsen til pengekassen klippet 
op og de sidste 14 dages omsætning - 
her iblandt efterårsferiens - forsvandt.

Når det netop var på Trente Mølle, det 
gik galt, så hænger det givet sammen 
med at det som det eneste af de 3 steder 
er helt ubemandet, da de andre steder 
har folk i billetlugen. Det for os dog ikke 
til at give op, ideen er så god, at vi opru-
ster igen - og formentlig supplere med 
lidt videoovervågning. 

Hvilke aktiviteter bliver mest brugt.  
Det er selvfølgelig forskelligt fra sted til 
sted, men en helt generel tendens er, at 
jo mere enkelt det er, jo bedre. Det er 
ikke nødvendigvis dyrt grej og nye 
trends der topper. Alle steder er det de 
gode gamle og lavteknologiske der hit-
ter: Vandhullet, noget med bål, lav din 
egen fiskestang og lignende. 

Haletudser og andre fremtidsplaner
Hvad gør vi nu – hvordan kan vores 
idéer udvikle sig fremover. Èn af de tan-
ker, vi arbejder på er muligheden for at 
etablere Haletudser som små satellitter 
på relevante lokaliteter rundt omkring i 
lokalområdet, hvor vi i samarbejde med 
for eksempel campingpladser kan etab-
lere en enkelt Kys Frøen-aktivitet, der 
passer til lokaliteten - og samtidig her 
kan reklamere for de tre Kys Frøen-cen-
tre.

Vores hjemmesider skal opdateres og 
planen er, at alle aktiviteter skal kunne 
ses og uddybes på hjemmesiden. Samti-
dig skal det her være muligt at downloa-
de en tilsvarende aktivitet, der kan laves 
hjemme, således at opholdet på Kys Frø-
en kommer til at aktivere videre hjem-
me i familien.

 o
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Naturfaglig almendannelse til 
alle børn og øget interesse for 
naturfag er målet for den ind-
sats der nu sættes i gang over 
hele landet. 
De lærere der underviser i  
natur/teknik, biologi, geografi 
og fysik/kemi i skolerne er 
nøglen til at skabe en foran-
dring mod at udvikle en god 
og sammenhængende natur-
fagsundervisningen. 
Men den enkelte naturfags-
lærer eller lærerteam har brug 
for opbakning for at udvikle 
en stærk naturfaglig kultur på 
skolen. 
Det kan naturvejlederne  
bidrage til.

Naturvejledernes rolle
Som naturvejleder har du flere mulighe-
der for at være med til at styrke den na-
turfaglige undervisning på skolerne. Du 
kan f.eks. fungere som koordinator for 
naturfagsindsatsen i din kommune, del-
tage i lærernetværk eller gå i dialog med 
lærerne om udvikling af undervisnin-
gen. 

Koordinator i Science-kommuner
25 danske kommuner er nu Science-
kommuner. De har alle arbejdet i en tre-
årig periode med en koordineret indsats 
for at udvikle skolernes undervisning 

Af Dorte Salomonsen og  
Marianne Hald, NTS-Centeret

indenfor natur og teknik. Hver Science-
kommune har udpeget 1-2 koordinato-
rer til at drive udviklingen, og denne 
post er i nogle af Science-kommunerne 
varetaget af naturvejledere. I kommuner 
hvor naturvejlederen har haft en delt 
stilling som pædagogisk konsulent på 
naturfagsområdet, har det været natur-
ligt også at indgå i rollen som Science-
kommune koordinator. Men sådan er 
det ikke i alle Science-kommuner. I Sil-
keborg deler naturvejleder på Aqua, 
Lars Nygaard koordinatorrollen med en 
kommunal konsulent og i Mariager 
Fjord var det på initiativ af Marianne 
Hald, der også fik koordinatorrollen, at 
kommunen overhovedet valgte at blive 
Science-kommune.

Naturfagligt løft i 98 kommuner
Science-kommune projektperioden er 
udløbet i foråret 2011, men stort set alle 
25 kommuner har valgt at fortsætte ar-
bejdet og Det nationale center for un-
dervisning i natur, teknik og sundhed 
(NTS-centeret) vil videreføre det net-
værk der er udviklet mellem koordina-
torerne i Science-kommunerne. NTS-
centerets opgave er nu at gå i dialog 
med alle 98 kommuner om hvilken ind-
sats de vil gøre for at løfte naturfagsun-
dervisningen, så den positive udvikling 
ikke begrænses til de nuværende 25 
Science-kommuner. I alle de nye kom-
muner vil naturvejledernes bidrag være 
værdifuldt. Det kan både være som ko-
ordinatorer, som del af naturfaglige net-
værk blandt lærerne og gennem tilbud 
til skoler og lærere, som kan indgå som 
et led i den samlede indsats i kommu-
nen.

Bedre  
undervisning  
i naturfagene
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Leg dig klog
Gode erfaringer er værd at bygge på, og 
de skal bringes videre til de kommuner, 
der nu skal til at arbejde med et natur-
fagsløft. I Faaborg-Midtfynsområdet har 
lærere og naturvejledere fundet sam-
men i netværket ScienceLab, og de har 
gode erfaringer med at lege sig til ud-
vikling i undervisningen. Netværket be-
står af naturvejledere ved Trente Mølle 
samt lærere fra skoler og det lokale 
gymnasium. Netværket mødes 4 efter-
middage om året og hvert år arrangerer 
netværket desuden deres eget todages 
”Leg dig klog- kursus”. Hvis du deltog i 
raketopsending på Naturvejlederleder-
nes årskonferencen i april, fik du en 
smagsprøve på de naturfaglige udfor-
dringer, som netværkets medlemmer 
udsætter hinanden for. Trente Mølle er 
blevet det naturlige samlingspunkt for 
netværket og står også for at organisere 
”Leg dig klog-kurset”, men alle deltager-
ne bidrager med indhold, aktiviteter – 
og rødvin. 

Solskinsøen starter netværk
På NaturBornholm har direktør Peter 
Haase ærgret sig over, at naturcenteret 
ikke så meget til øens egne naturfagslæ-
rere og –elever, også selvom de hvert år 
servicerer tusindvis af besøgende skole-
elever på lejrskole, NaturBornholm og 
NTS-centeret har derfor etableret et 
samarbejde med øens skolechef og sko-
leledere. Det har betydet, at der er dan-
net et netværk af bornholmske natur-
fagslærere, koordineret af 
naturvejlederen på NaturBornholm i 
samarbejde med Naturstyrelsen. Born-
holm er dermed en af de nye kommuner 
der prioriterer at styrke undervisningen 
i de naturfaglige fag i skolerne, og na-
turvejlederne på øen spiller en central 
rolle i arbejdet.

Naturvejlederen ind i skolen
Ikke alle naturvejledere kan se sig selv i 
rollen som kommunal koordinator eller 
som ”edderkop” i et lærernetværk. Men 
naturskoler eller naturvejledere er res-
sourcer, som også på mange andre må-
der kan inspirere lærerne og berige na-
turfagsundervisningen. Oftest er det 
klasserne der besøger naturvejlederne 
og får en spændende dag i naturen, men 
hvorfor ikke selv tage ud på skolerne og 

samarbejde med lærerne om undervis-
ningen i naturen omkring skolerne. 
Herved kan naturvejlederne indgå  
direkte i skolens hverdag og deltage i 
lærernes planlægning og udvikling af 
praksis? På Langeland har naturvejlede-
ren på Skovsgaard sammen med Natu-
rama og flere andre uformelle lærings-
miljøer deltaget i en udviklingsproces, 
der er sat i gang på grund af skolesam-
menlægning på øen. Sammen med læ-
rerne har de udviklet en kommunal  
læseplan, der beskriver på hvilke klasse-
trin eleverne skal besøge de enkelte  
formidlingssteder, og ud fra lærernes 
ønsker er der udviklet undervisningstil-
bud, som er direkte målrettet til de en-
kelte klassetrin. 

Hvad gør NTS-centeret?
NTS-centeret skal arbejde for at styrke 
lærernes undervisning i natur, teknik og 
sundhed og skabe sammenhæng i na-
turfagsundervisningen.  Målet er, at alle 
unge har en interesse og en god almen 
forståelse for naturfaglige problemstil-
linger samt at flere unge vælger en ud-
dannelse indenfor dette område. NTS-
centeret arbejder ud fra fem regionale 
centre placeret i Ålborg, Bjerringbro, 
Vejle, Sorø og Hellerup. 
Herfra vil regionallederne nå ud til alle 
landets 98 kommuner for at starte en 
dialog om, hvad de vil gøre for at styrke 
naturfagsundervisningen. 

Bliv synlig på NTSnet
NTSnet er en nystartet webportal  
der drives af brugeres ønsker og  
input. Her kan du selv sætte natur-
skolen på landkortet i ”Tæt på dig”, 
knytte undervisningsmaterialer til 
bestemte naturlokaliteter i ”Til din 
undervisning”, finde fonde eller  
holde dig opdateret på udviklingen 
indenfor naturfagsundervisning.
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Saml ressourcerne
I dialogen med de kommunale skole-
chefer og skoleledere lægger NTS-cente-
ret op til, at kommunen bygger videre 
på de initiativer der allerede sker inden-
for formidling af natur, teknik og sund-
hed og inddrager de relevante ressour-
cepersoner, heriblandt naturvejlederne. 
Kommunen er måske ”Green City”, har 
en naturskole eller grøn guide og nogle 
af skolerne er måske med i ”Sund-skole” 
netværket eller har det grønne flag. Ved 
at tænke disse forskellige initiativer i 
sammenhæng, samarbejde om opgaver 
og sprede viden, initiativer og aktiviteter 
til de andre skoler, udnytter kommunen 
ressourcerne bedre.

Ud fra de erfaringer der er gjort i 
Science-kommunerne, vil NTS-centeret 
opfordre til at kommunen finder 1-2 
koordinatorer, at der formuleres en stra-
tegi for udvikling af naturfagsundervis-
ningen og nedsættes en bredt sammen-
sat styregruppe med repræsentanter fra 
skoler, gymnasier, uformelle læringsmil-
jøer og erhvervslivet.

Hvad kan jeg gøre?
Hvis du vil vide, hvad der sker i din 
kommune eller lokalområde så kontakt 
NTS-centerets regionalledere. De kan 
fortælle hvilke initiativer der allerede er 
i gang, og inddrage dig som ressource-
person, hvis du er interesseret i at bidra-
ge til, at der sker et naturfagsløft i de 
kommuner der ikke tidligere har priori-
teret dette område.

 o

Sådan kommer du i kontakt 
med NTS-centerets regional-
ledere i din region:

NTS-center Nordjylland
Ålborg Universitet
Marianne Hald, 24 88 96 19:  
mha@nts-centeret.dk
Susanne Munk, 24 88 96 20 :  
smu@nts-centeret.dk 

NTS-center Midtjylland
Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro
Thora Bundgaard Iversen, 24 88 96 21:  
tbi@nts-centeret.dk
Tommy Byskov Lund, 24 88 96 22:  
tbl@nts-centeret.dk

NTS-center Syddanmark
Økolariet, Vejle
Heiko Buch-Illing, 24 88 96 28:  
hbi@nts-centeret.dk

NTS-Center Sjælland
Mærsk McKinney Møller videncenter
Henrik Nørregaard, 24 88 96 23 :  
hnn@nts-centeret.dk
Peter Eduard, 24 88 96 24:  
ped@nts-centeret.dk

NTS-center Hovedstaden
Experimentarium, Hellerup
Dorte Salomonsen, 24 88 96 25:  
dsa@nts-centeret.dk
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Et politisk arbejde

Skolechefen har gennem sit arbejde blandt an-

det mulighed for at præsentere strategier og ind-

satser vedrørende et kommunalt naturfagsløft  

for politikerne, samt berette om succeser og 

gode historier på området. Børne- og Unge ud-

valget vil opleve interesse og opbakning også fra 

andre dele af byrådet. Arbejdsmarkedsområdet 

ser værdien af, at børn får uddannelser, der er 

relevante for erhvervslivet i kommunen. Teknisk 

forvaltning har en grundlæggende interesse i 

børns naturvidenskabelige dannelse. Social- og 

sundhedsområdet kan indgå i samarbejdet om-

kring sundhed i naturfagsundervisningen.

Skoleledere og rektorer 

Skoleledere og rektorer har en helt central 

rolle i en kommunal indsats. Ledelsen skal skabe 

handlerum for de lærere, der ønsker at gøre en 

fælles indsats samt støtte nye initiativer, netværk 

og aktiviteter, der motiverer og engagerer både 

elever og lærere. 

Undervisere

I arbejdet for at kvalificere undervisningen i 

naturfagene på skolerne er de ressourcestærke 

lærere indenfor naturfagene naturlige nøgle-

personer. Målet med denne strategi er bl.a. at 

styrke relationer imellem disse lærere og andre 

naturfagslærere på skolerne - og også imellem 

lærerne på tværs af skolerne. 

DE MANGE MÅLGRUPPER

Elever 
(interesse for natur, 
teknik og sundhed)

Borgere i rollerne som forældre, 
vælgere og erhvervsaktive

Selvejende institutioner og staten 
(Ungdomsuddannelserne, UC, 

Universiteter, Undervisningsministeriet, NTS-Centeret)

Politikere/forvaltning 
i kommunen 

(Naturfagskoordinator, struktur, 
samarbejdsrelationer, erhvervsudvikling)

Uformelle læringsrum 
(Sciencecentre, naturskoler, 
virksomheder, rollemodeller, 

naturområder, biblioteker m.fl .)

Naturfagslærer

Skolen
(Ledelse, kolleger og faciliteter)

Danmark har i fremtidens vidensamfund behov 

for at sikre viden og udvikling indenfor de natur-

faglige og tekniske fag samt sundhedsområdet.

Udvikling af en stærk naturfaglig kultur i grund-

skolen samt fokus på at skabe sammenhæng 

i naturfagsundervisningen kan være med til at 

motivere unge til at vælge en uddannelse inden-

for disse fagområder. Samtidig er der behov for 

en naturfaglig almendannelse i hele befolknin-

gen som en ballast i et demokratisk samfund. 

En undersøgelse som Danmarks Lærerforening 

foretog i 2007 viste, at omkring 82 % af de 

adspurgte natur/teknik-lærere ikke har 

en linjefagsuddannelse i faget. Der er derfor brug for en væsentlig styrkelse af 

lærernes grundlæggende faglige kompetencer 

og færdigheder - især i faget natur/teknik.

Undervisningsministeren og Ministeren for vi-

denskab, teknologi og udvikling nedsatte i maj 

2007 en arbejdsgruppe til forberedelse af en 

national strategi for styrkelse af natur, teknik 

og sundhed i det danske uddannelsessystem. 

Arbejdsgruppens arbejde resulterede i rapporten 

”Et fælles løft”, der blandt andet anbefalede 

oprettelsen af et nationalt center for undervis-

ning i natur, teknik og sundhed. NTS-centeret er 

nu en realitet. Det nationale center er placeret i 

Sønderborg – og regionale ledere arbejder for 

et naturfagsløft med stor regional og kommu-

nal forankring, med udgangspunkt i de fem 

regioner. 

 

STRATEgiSk RAmmE

NTS-centerets vision for den 

kommunale indsats er

•  at alle kommuner i Danmark arbejder ak-

tivt med at udvikle undervisningen i na-

tur, teknik og sundhed for børn og unge

•  at de tilgængelige ressourcer for et 

naturfagsløft i kommunerne bliver ko-

ordineret 

•  at alle relevante samarbejdsparter ind-

drages i arbejdet  

NTS-CENTERET2

NTS-centeret vil gennem sit arbejde gerne til-

byde alle kommuner et samarbejde om et 

naturfagsløft. Derfor vil indsatsen tilpasses den 

enkelte kommunes eksisterende struktur og 

udfordringer. 

Kommuner der har en koordineret 

naturfagsindsats 

25 kommuner har været involveret i Science-

kommune projektet, et 3-årigt projekt, som af-

sluttes i april 2011. En del af Science-kommuner-

ne og flere andre kommuner har allerede gjort 

et stort struktureret  arbejde for at kvalificere 

naturfagsundervisningen og kan betragtes som 

etablerede naturfagskommuner. 

Kommuner der er i gang med at opbygge en 

koordineret og struktureret indsats 

En række nye kommuner forventes de kommen-

de år at starte en ny proces for at styrke og ud-

vikle undervisningen i naturfagene. NTS-centeret 

vil gerne indgå i et samarbejde om ombygning 

af struktur og indsats således at der sker nye 

initiativer og indsatser ude på de enkelte skoler. 

Kommuner uden en struktureret og 

koordineret indsats

Kommuner der ikke prioriterer, eller ikke har 

ressourcer til, etablering af en struktureret og 

koordineret indsats, vil ligeledes tilbydes et 

samarbejde igennem NTS-centerets kommunale 

indsats.  Indsatsen vil dog kun kunne målrettes 

enkeltstående projekter til interesserede skoler 

og andre samarbejdspartnere. NTS-centeret vil 

kommunikere ny viden og tiltag ud gennem 

www.ntsnet.dk.

Hvad får kommunen ud af at være med?

Ved at indgå i et fælles samarbejde omkring et 

naturfagsløft, kan de ressourcer, der allerede 

bruges i dag, udnyttes bedre. NTS-centeret vil, 

gennem organisering og videndeling, gøre det 

lettere for kommunerne at udnytte de eksiste-

rende erfaringer - og at vælge en individuel 

strategi.

Både i de veletablerede og i de nystar-

tede kommuner vil der blive arrangeret 

to regionale og to nationale møder hvert 

år. Møderne vil blive temalagte og gå i 

dybden med problemstillinger omkring 

selve indsatsen på skolerne samt problem-

stillinger omkring implementering af et 

naturfagsløft i kommunen.

7NTS-CENTERET

FoRSkElligE kommuNER 
- FoRSkElligE FoRudSæTNiNgER

Læs mere her:

www.nts-centeret.dk

www.ntsnet.dk

www.sciencelab.dk

science-kommuner.
wikispaces.com
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Naturen er jo lige om hjørnet! 
Det ved vi alle sammen, men 
for mange danskere er natu-
ren efterhånden noget, man 
besøger, tager på udflugt til 
eller hører om i medierne, når 
bølgerne går højt om klima-
ændringer, trusler mod dan-
ske fauna eller hærgende mår-
hunde. Vi er kommet langt 
væk fra naturen som en be-
tydningsfuld og integreret del 
af hverdagen. Dermed er det, 
der før var en naturlig erfa-
ringsmæssig tillæring i op-
væksten blevet ”glemt”, og det 
skal læres igen i voksenlivet.

Flere undersøgelser viser samstemmen-
de, at naturen i særdeleshed er en vigtig 
faktor i arbejdet med at forbedre befolk-
ningens sundhedstilstand i en tid, hvor 
op mod halvdelen af befolkningen er 

overvægtige. Selv på det psykologiske 
område har naturen vist sig at have en 
positiv effekt, ligesom den fysiske moti-
on i sig selv er lindrende, når sindet slår 
knuder.

Så koblingen af: natur, bevægelse og 
sundhed er i den grad nærliggende og et 
hyperaktuelt satsningsområde, der ræk-
ker langt ind i fremtiden.

Projekt Solstråler over Århus
Naturhistorisk Museum og Aarhus 
Kommune, Natur og Miljø, har med 
økonomisk støtte fra Friluftsrådet gen-
nem de seneste tre år gennemført et 
projekt i Aarhus, ”Solstråler over År-
hus”, hvor netop koblingen af natur, be-
vægelse og sundhed har været helt cen-
tralt.

I bedste lokalpatriotiske stil blev pro-
jektet døbt ”Solstråler over Århus”. Et af 
de centrale elementer i projektet er antal 
ruteforløb fra byens asfaltjungle ud i 
den grønne natur – geografisk fordelt 
rundt om Aarhus. Ruter, der hver især 
er en solstråle, der til sammen danner 
en skinnende sol over Aarhus. Smukke-
re kan det vist ikke være! 

Af Lars Bøgh, naturvejleder 
Naturhistorisk Museum.

Solstråler over Århus
Natur, bevægelse og sundhed

På cykel, i løb eller på gåben„Solstråler over Århus“ er syv ruter, som stråler ud fra Århus by som stråler fra solen. Ruterne kobler på en ny måde byen sammen med den fantastiske natur, der omkranser Århus. 
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Formålet med Solstråler over Århus er:
•	 at motivere befolkningen til at bevæ-

ge sig fra byens asfaltjungle ud i na-
turen – på cykel, i løb eller på gåben. 

•	 at øge befolkningens interesse, kend-
skab og engagement i relation til den 
bynære natur. 

•	 at øge befolkningens interesse for 
forvaltningen af den bynære natur.

•	 at motivere til fysisk aktivitet gen-
nem naturoplevelser og dermed for-
bedre borgernes almene sundhedstil-
stand.

Ruter, foldere, ture og miniudstillinger
Projektets grundpille har været etable-
ringen af syv ruter af forskellig længde. 
Vi har bevidst benyttet eksisterende sti-
forbindelser, da der allerede er rigeligt 
med stier. Det er kendskabet til mulig-
hederne, der halter. Det er naturligvis 
heller ikke kommunens ønske at udvide 
den samlede vedligeholdelsesudgift på 
området.

Hver solstrålerute er ved starten fysisk 
markeret med en informationstavle. Der 
hverken pæle eller pile undervejs på ru-
ten.

Til hver rute er der udgivet en rutebe-
skrivelse, der har fokus på spændende 
kultur- og naturoplevelser på turen, og 
som kan downloades på hjemmesiden: 
www.solstråler.dk.

Årsagen til begrænset rutemarkering 
og til kun at udgive elektroniske rutebe-
skrivelse er ønsket om at skabe et så 
fleksibelt og omkostningsfrit tilbud som 
muligt. Det vil styrke projektets overle-
velse fremover i driftsfasen, hvor pro-
jekter ellers ofte kuldsejler.

Der har i projektperioden været af-
holdt en række offentlige ture på ruter-
ne, der varierede mellem traditionelle 
vandreture og cykel- og løbeture - ledet 
af naturvejlederne fra Naturhistorisk 
Museum og Aarhus Kommune.

Særligt spændende og nyskabende har 
været initiativet med naturvejlederture i 
løbesko, dvs. med to løbende naturvej-
ledere ”i front”. Det blev til fire løbeture 
med over 100 deltagere i alt. På disse 
ture har vi oplevet helt nye kundegrup-
per, som har fået krydret dagens løbetur 
med naturformidling på nye og ukendte 
løberuter. Der har været udtalt tilfreds-
hed med de løbende naturvejledere og 
et stort ønske om at forsætte med til-
buddet. Det er et spørgsmål om flere 
ressourcer til mere målrettet markedsfø-
ring - så kommer der endnu flere kun-
der i butikken!

I forbindelse med åbningen af hver 
rute har Naturhistorisk Museum opbyg-
get en mini-udstilling med et udvalg af 
de dyr, man kan møde på den konkrete 
rute, hvis man ellers holder øjnene åbne. 
Brugerne er desuden blevet opfordret til 
at benytte hjemmesiden www.fugleog-
natur.dk som forum for deling af obser-
vationer, svar på spørgsmål etc.

Medieinteresse
Projektet har været omtalt i flere trykte 
medier, og alle turene har været offent-
liggjort i både dagspresse og TV2. Spe-
cielt blev der produceret et solidt ind-
slag i TV2 Østjylland som optakt til 
indvielsen af Pulsruten, hvilket klart var 
med til at trække deltagere til arrange-
mentet - selvfølgelig suppleret med soli-
de trækplastre som verdens hurtigste 
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naturvejleder og byens grønne råd-
mand, Laura Hay!

Bevågenheden fra det politiske Aar-
hus ved åbningen af to af de syv ruter 
har været utrolig flot, og det har bestemt 
styrket mediernes interesse.

Solstrålerne lever videre
Solstråler over Århus har ”et liv efter dø-
den”. Vi vil fortsat udbyde en række of-
fentlige ture på solstråleruterne, hvor vi 
vil videreudvikle snitfladen mellem de 
forskellige bevægelsesformer: gang, løb 
og cykling og naturvejledning. Specielt 
vil vi fortsat forsøge at kvalificere den 
løbende naturvejledning ved en mere 
målrettet markedsføring mod lokale 
personalegrupper, motionsforeninger 
og andre udvalgte målgrupper. Der lig-
ger et reelt problem i definitionen på løb 
og den markedsmæssige tydeliggørelse 
af forventet løbetempo – bl.a. i det fak-
tum, at langt fra alle ved hvilket tempo, 
de selv løber i!

Projektet er ved vejs ende, og vi kan se 
tilbage på et godt og solidt samarbejde 
mellem Naturhistorisk Museum og Aar-
hus Kommune. Begge parter har opnået 
mere, end de kunne på egen hånd. Vi 
har afprøvet nye metoder for naturvej-
ledning, fået fat i nye kundesegmenter 
og ikke mindst skabt et særdeles kvalifi-
ceret afsæt for et videre samarbejde 
mellem Naturhistorisk Museum og Aar-
hus Kommune.

 o
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Du og din organisation har 
mulighed for at åbne dørene 
for vores dejlige natur og sam-
tidig promovere jeres organi-
sation ved at tilbyde et arran-
gement på Naturens Dag,  
den 11. september 2011.
Friluftsrådet og Danmarks Naturfred-
ningsforening inviterer alle foreninger 
og afdelinger til at skabe en festlig dag 
med naturoplevelser for alle over hele 
landet. I kan også være med til at åbne 
naturen for befolkningen og vise bred-
den i friluftslivet.

Naturens Dag er en årligt tilbageven-
dende mærkedag for naturoplevelser. 
Den finder sted 2. søndag i september. I 
år har vi fokus på, at børn oplever livet i 
og ved vandet. 

Ophold i naturen giver glade, sunde 
og kloge børn, der vokser op som an-
svarsfulde beskyttere og benyttere af na-
turen. Det er derfor alvorligt når en ny 
Gallupundersøgelse viser, at børn er 

halv så meget ude i naturen som deres 
bedsteforældre var da de var børn. Det 
er synd for børnene og skidt for natu-
ren!

Friluftsrådet opfordrer derfor alle fri-
luftsforeninger til at udbyde en tur eller 
et arrangement for børn og deres famili-
er på Naturens dag, søndag den 11. sep-
tember. 

Sådan gør du:
Fra 1. juni kan du inddatere dit arrange-
ment på hjemmesiden for Naturens 
Dag; www.naturensdag.dk .

Her bliver du guidet gennem en for-
mular, hvor du taster informationer om 
arrangementet: type, adresse, tidspunkt, 
varighed, særlige forhold osv. Du kan 
også sende informationer om arrange-
mentet til Marie Staun på mailadressen: 
mas@friluftsraadet.dk, som så indskri-
ver informationer for dig. Endeligt er 
det muligt at ringe til Susie Langbæk på 
telefon: 31 19 32 11 i Danmarks Natur-
fredningsforening og give de nødvendi-
ge oplysninger.

 o

Lav et arrangement  
på Naturens Dag
- Alle kan give andre en god oplevelse i naturen
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Hvert år uddeler UdeskoleNet 
en hæderspris til en person, 
der har gjort noget særligt for 
udeskole og udeundervisning 
i Danmark. 
 
I år går prisen til forsker Peter Bentsen 
fra Skov & Landskab, Københavns Uni-
versitet. Prisen blev overrakt på Ude-
skoleNet’s 10. møde på Avnø Naturcen-
ter den 12. april 2011.

UdeskoleNet  
motiverer hædersprisen således:
”Peter Bentsen får UdeskolePrisen for 
sit vedholdende og meget grundige ar-
bejde med at afdække realiteterne bag 
udeskole. Med sit kritiske blik, sin aka-
demiske metode og sin store interesse 
har Peter Bentsen været en væsentlig 
faktor for, at udeskole har fået en dansk 
videnskabelig baggrund, der har stor 
betydning for den videre udvikling af 
udeskole i Danmark.” 

Info om Peter Bentsen
Peter Bentsen er adjunkt 
ved Center for Skov & 
Landskab, Københavns 
Universitet (KU) og har 
været ansat på KU siden 
2000.

Peter Bentsen er uddan-
net kandidat i idræt og psykologi fra 
KU (2004) og ph.d. i udendørspædago-
gik og parkforvaltning fra KU (2010). 

Peter Bentsen har skrevet ph.d. -af -
hand  ling med titlen ”Udeskole: outdoor 
teaching and use of green space in Da-
nish schools” med fokus på udeskole- 
og naturklasseaktiviteter i grundskolen 
og brugen af natur og grønne områder i 
en undervisningsmæssig sammenhæng. 
I dag arbejder Peter Bentsen med forsk-
ning, udvikling, undervisning, formid-
ling og konsulentarbejde via en række af 
temaer inden for friluftsliv og pædago-
gisk arbejde i naturen.

 o

Udeskoleprisen 2011  
til forsker  
Peter Bentsen

Hvad er udeskole?
Udeskole er en skoleform, hvor lærere og 
elever regelmæssigt flytter undervisningen 
ud i naturen og de nære omgivelser – fx en 
dag om ugen, året rundt.  

Udedagen er faglig og de aktiviteter, der 
bliver gennemført udendørs tænkes sam-
men med aktiviteterne på inde-dagene til 
en hel undervisning. 

Se mere på www.udeskole.dk 

Hvad er UdeskoleNet?
UdeskoleNet er et tværfagligt netværk for 
alle, som arbejder med udeskole og uden-
dørspædagogik i Danmark. 

Netværket er åbent og har medlemmer fra 
alle professioner: Lærere, pædagoger, lek-
torer fra lærer- og pædagoguddannelsen, 
studerende, naturvejledere, formidlere og 
forskere. 

UdeskoleNet holder møde to gang om året.

For yderligere information:

Peter Bentsen, Skov & Landskab, LIFE/KU 
pbe@life.ku.dk 

Karen Barfod, VIA University College,  
tlf.: 8755 3271, ksba@viauc.dk
 
Malene Bendix, Skoven i Skolen,  
tlf.: 2671 8382,  
malene@skoven-i-skolen.dk 

Med prisen følger et æbletræ.
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GRØNNE SPIRERS EFTERÅRSKURSER 2011
Grønne Spirer byder på spændende efterårskurser over hele landet. 
Læs om alle tilbuddene herunder og lad dig inspirere! 

Vær opmærksom på, at kurserne har hovedfokus på 3-6 årige, hvis ikke 
andet er nævnt. Alle Grønne Spirers arrangementer er heldagskurser og  
inkluderer forplejning. Det koster 600 kr pr person, hvis ikke I har gratis 
plads. Alle kurserne kræver udepåklædning.

Du kan læse mere om de enkelte kurser på www.gronnespirer.dk 
efterhånden som programmerne er helt klar.

Kurser på Sjælland

Valby Kulturhus i København den 27. september, 9 - 16
Naturpædagogik - derfor og sådan! En dag med et oplæg,  
udeaktiviteter og workshops.

Bildsø Skov ved Slagelse den 21. september, 9-15
Naturen med alle sanser for de 0-3 årige 

Bildsø Skov ved Slagelse  den 12. oktober, 9-15  
Naturen med alle sanser for de 3-6 årige

Kurser på Fyn

Naturskolen Ålykkestedet syd for Odense  
den 14. september, 9 - 15:30
Få inspiration til fire spændende naturforløb for 3- 6 årige.

Kurser i Jylland

Jenle Plantage ved Aars den 4. oktober 9- 15.   
Skovtrolde på tur.

Jenle Plantage ved Aars den 13. september  9-15. 
0-3 årige i naturen.

Jenle Plantage ved Aars den 27. september 9-15.
0-3 årige i naturen.

Blomstergården i Videbæk den 21. september 9-15. Få pladser
Med aktive sanser og motoriske lege i naturen.

Naturskolen ved Grenå den 7. september 8:30-15.  
Obs:  ny dato i forhold til tidligere udmeldt 
0-3 årige i naturen. 
Styrke og balance, hvad de små hænder kan, krible krable og  
indretning af "vores sted"

Blå Flag stationen på Fjellerup Strand nordvest for Grenå  
den 30. august  8:30 -15.00 
Stranden og det lave vand for de 3-6 årige, om mulighederne på 
stranden, i vandet og i klitterne, flå en fisk og nap en krabbe....

Fussingø Naturskole ved Randers den 14. september 9:30 - 16:30
Inspirationsdag om 0-3 årige med masser af udeaktiviteter.

Naturcenter Fosdalen ved Brovst den 13. september 9:30 - 16.00
Med alle syv sanser ude i naturen. Med oplæg, praktiske udeøvel-
ser og workshops om naturpædagogik.

Knøsgården ved Ry, 16. september, 9 - 15:30
Fire spændende naturforløb, lær mere om svampe, naturlege,  
bålmad og andre bålaktiviteter.

Marielundskoven i Kolding den 4. oktober, 9:30 - 16.00
Med alle syv sanser ude i naturen. Med oplæg, aktive udeøvelser  
og workshops om naturpædagogik.
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Selvom erfaring fra ind- og 
udland viser, at udeskole kan 
gavne både faglighed og 
sundhed, går det trægt med 
at få undervisningen ud af 
klasseværelserne.  
Et nyt masterforløb i friluftsliv 
skal skærpe argumentationen 
for undervisning i det fri.

Der findes i dag ikke megen forskning 
herhjemme om effekten af udeliv som 
læringsrum. Det råder en ny, fleksibel 
master i friluftsliv bod på. Her bliver de 
studerende rustet til selv at kunne 
igangsætte projekter, der kan undersøge, 
om det batter noget læringsmæssigt at 
bruge naturen som klasseværelse. Og de 
bliver styrket i argumentationen overfor 
ledere, kolleger og politikere i forhold til 
at fremme princippet om udeskole.

Det ser Jan A. Hansen frem til. Han er 
til dagligt leder af Natur- og Miljøskolen 
i Køge.

”Vi, der allerede nu ser fordelene i 
udeskolen, kommer til at stå stærkere i 
forhold til politikere og andre samar-
bejdspartnere. Vores argumenter kom-
mer til at bygge på andet end fornem-
melser og praktisk erfaring, og vi kan 
blive bedre facilitatorer i den foran-
dringsproces, der skal til.”

Jan A. Hansen glæder sig desuden til 
at blive teoretisk udfordret og for på tæt 
hold at følge den forskning, han mener, 
er nødvendig.

”Vores skoler er i dag meget boglige, 
selvom forskning har vist, at vi lærer 
med hele kroppen. Jeg håber selv at 
kunne lære mere om, hvordan vi kan 
inddrage friluftslivet i undervisningen 
og på den måde forhåbentlig få både 
klogere og sundere elever.”

Fleksibelt forløb
Uddannelsen, Jan A. Hansen følger, be-
står af tre kurser samt et masterprojekt. 
Kurserne kan man selv vælge til og fra 
og sætte sammen med moduler fra an-
dre masterforløb. Uddannelsen er en ef-
ter- og videreuddannelse tilrettelagt 
som et deltidsstudie gennemført ved si-
den af et almindeligt fuldtidsjob. Nor-

mal studietid vil være to år, men forlø-
bet kan tages over tre eller seks år.

Uddannelsen svarer til en kandidat-
uddannelse og retter sig imod personer, 
der interesserer sig for sundhed, frilufts-
liv, turisme, læring i natur, rekreation og 
idræt. De studerende kommer fra både 
den private og den offentlige sektor, og 
arbejder fx med rammeudvikling af fri-
luftsliv, turisme eller sundhedsfremme 
eller som ansatte i børnehaver, på semi-
narier, folkeskoler, naturskoler eller 
gymnasier.

En af arkitekterne bag de ny kurser og 
den fleksible master i friluftsliv er Erik 
Mygind, studielektor ved Institut for 
Idræt. Om tankerne bag forløbet siger 
han:

”Brug af naturen som lærings- og ak-
tivitetsrum er øget, og i kommunalt regi 
er der stor interesse for at styrke befolk-
ningens sundhed via brug af naturen og 
bynære grønne områder. Men vi mang-
ler fagpersoner, der også har en akade-
misk og forskningsmæssig baggrund. 
Personer, der kan forstå befolkningens 
varierede måder at bruge naturen på, 
som får indsigt i problemstillinger ved-
rørende benyttelse og beskyttelse af na-
tur samt de sundhedsmæssige potentia-
ler, naturen rummer.”

Masterkurserne og Fleksibel Master i 
Friluftsliv udbydes af Københavns Uni-
versitet. Den er forankret ved Skov & 
Landskab på LIFE, Det Biovidenskabeli-
ge Fakultet, og er blevet til i et samar-
bejde med Institut for Idræt, Det Natur-
videnskabelige Fakultet. Flere 
oplysninger om studiet kan fås på www.
masterifriluftsliv.dk eller hos studieleder 
Peter Bentsen på pbe@life.ku.dk, tlf.: 40 
82 45 86.

 o

N
ye m

asterkurser  
skal styrke  
undervisning i det fri 

af Anette Ketler
Journalist og kommunikations-
konsulent
www.livingwords.dk
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Jes Aagaard, 
Naturvejlederforeningen

På det nyligt overståede årsmøde for 
170 naturvejledere i Tisvilde i Nordsjæl-
land faldt det i mit lod at overtage for-
mandsstolen i den nye bestyrelse for 
Naturvejlederforeningen, en opgave 
som jeg glæder mig meget til. Samtidig 
blev der plads til tre nye ansigter, hvilket 
er en meget passende fornyelse. Vi har 
lavet en kort præsentation af alle besty-
relsesmedlemmer andetsteds i bladet. 
Samtidig kan I se en oversigt med forde-
ling af ansvarsopgaver for alle medlem-
mer, tøv ikke med at bruge os, hvis I har 
ideer eller udfordringer der involvere 
bestyrelsen. 

Hvad skal vi?
Naturvejlederforeningen har som sit 
fornemmeste mål at give den enkelte 
naturvejleder og friluftsvejleder de 
bedst tænkelige muligheder for at for-
midle den danske natur. Det gøres ved 
at bidrage til en god naturvejlederud-
dannelse, at skabe muligheder for lø-
bende efteruddannelse dels fagligt og 
dels formidlingsmæssigt og som måske 
vigtigst af alt: at sikre en lang række 
platforme til netværk og erfaringsud-
veksling. Vi kan være stolte over vores 
flotte blad, en hjemmeside i rivende ud-
vikling og en fantastisk tilslutning til 
vore årsmøder. 

Vi skal sikre, at Naturvejlederforenin-
gen også fremover har et stærk organi-
sationssamarbejde med relevante parter 
i kommuner, staten, private virksomhe-
der og NGO’er. Som alle andre i et mo-

derne samfund skal vi evne at tilpasse 
os de fremtidige udfordringer, hvilket 
kun kan ske i samarbejde med jer.   

Nye udfordringer
Ingen tvivl om, at der står udfordringer 
og venter på den nye bestyrelse. Den 
globale krise kaster også skygger i vores 
retning. I en nylig afsluttet webundersø-
gelse på naturvejlederforeningens hjem-
meside var der mange som svarede, at 
de havde oplevet forringelser af deres 
økonomi som en konsekvens af krisen. 

Uddannelse, netværk og kommunika-
tion mellem naturvejledere er i høj gad 
præget af et tæt samarbejde i naturvejle-
derordningen, som i sin nuværende 
form består af Naturstyrelsen, Frilufts-
rådet og Naturvejlederforeningen. Det 
er en stærk treenighed mellem stat, en 
interesseorganisation og en frivillig for-
ening. Vi skal sikre, at dette samarbejde 
vedbliver i en form, så alle er vinder. Vi 
skal bidrage konstruktiv til at udvikle 
samarbejdet, så den udnytter de tilgæn-
gelig resurser på bedst mulig vis og 
samtidig løser sine opgaver på en tids-
svarende måde.

I flæng kan også nævnes udfordringer 
med de nye Nationalparker, hvor natur-
formidling er tiltænkt en central rolle. 
Natura 2000-planerne vil i nærmeste 
fremtid blive konkrete og skal formidles 
til alle og bidrage til sikring af biodiver-
sitet.  

Venlig hilsen 

Jes Aagaard 
Formand Naturvejlederforening 

Bestyrelsen for  
Naturvejlederforeningen  
melder klar
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Den nye bestyrelse i naturvejelderforeningen taget i skarp morgensol i Tisvilde.  
Øverst fra venstre, Peter Baloo, Bjarke Birkeland, Jes Aagaard, Rikke Laustsen og Arne Bondo.  

Nederst fra venstre, Michael Kramer, Marianne Hald, Tomas Vilstrup og Kirsten Blicher.

Jes Aagaard - ny formand 
Multikulturel vestjyde, som til daglig er 
ansat i Miljøministeriets Naturstyrelse 
på lokalenheden Hovedstaden, hvilket 
vil sige Dyrehaven og Vestamager som 
de store naturområder. Det er en sjov og 
spændende udfordring at skulle tilbyde 
naturvejledning, friluftsliv og sundhed i 
det grønne til storbyboere, for hvem na-
tur ofte er en fjern størrelse. Især har det 
været en udfordring at bidrage til at ud-
vikle et nyt Naturcenter på Vestamager. 
Sammen med gode kollegaer er det lyk-
kedes at skabe en oase for formidling og 
naturoplevelser tæt på storbyen. 

Holder kontakt til Friluftsrådet ang. 
indsatsområdet: oplevelsesøkonomi i 
samspil med naturvejledning.

Tomas B. Kolind Vilstrup  
– Kasserer og webugle
Arbejder som aktivitetschef og natur-
vejleder på FDF Friluftscenter Sletten.

Holder kontakt til Friluftsrådet ang. 
indsatsområderne: oplevelsesøkonomi i 
samspil med naturvejledning samt Ny 
teknologi i formidlingen. Sidder i kom-
munikations-arbejdsgruppen. 

Arne Bondo - Næstformand
Jeg er aktiv Pensionist i Sønderjylland 
og bor i Padborg. Jeg laver historiefor-
midling i Sønderjylland og Sydslesvig 
og så repræsenterer jeg Naturvejleder-
foreningen i Friluftsrådets Kredsbesty-
relse og i Grønt Råd i Aabenraa kom-
mune. Er medlem af Menighedsrådet I 
Bov og bestyrelsesmedlem i Bov Turist-
forening. 

I Naturvejlederforeningens bestyrelse 
arbejder jeg bl.a. med Grønne Råd, Fri-
luftsrådets Kredse og internationalt ar-
bejde. Er bestyrelsen kontakt til arbejds-
gruppen for næste års årsmøde.

Holder kontakt til Friluftsrådet ang. 
indsatsområdet: Naturformidling i nati-
onalparker.

Marianne Hald
Jeg er biolog, nu ansat som Regional-
leder i NTS-center Nordjylland. NTS-
centeret har til formål at styrke under-
visningen i naturfag og derigennem 
børns nysgerrighed og interesse for na-
turvidenskab på landsplan. Jeg har tidli-
gere været naturskoleleder på Mariager-
fjord Naturskole.

Præsentation af den nye bestyrelse
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Ansvarsområde: Efteruddannelse og 
friluftsrådets indsatsområde – Naturen 
som grønt klasseværelse.

Bjarke Birkeland  
– nyt medlem i bestyrelsen og sekretær
Jeg er uddannet Biolog og arbejder til 
dagligt som ferskvandsnørd og natur-
vejleder på  AQUA Sø- og Naturcenter i 
Silkeborg. Er bl.a. tovholder på ”Projekt 
Vandtjek”. 

Jeg har særlig fokus på mulighederne 
for at integrere ny teknologi i naturvej-
ledningen.  Er i kontakt med friluftsrå-
det ang. indsatsområdet: Ny teknologi i 
formidlingen

Peter Laurents – nyt medlem i bestyrelsen
Bedre kendt under navnet Baloo, og er 
ansat som regionskonsulent og natur-
vejleder i 4H på Sjælland. Som naturvej-
leder er jeg med til at gennemføre ar-
rangementer i samarbejde med de 
lokale 4H klubber, og Baloos "natursko-
le" er således en veludrustet trailer som 
trækkes rundt til diverse oplevelser"

Ansvarsområde: Efteruddannelse og 
understøttelse af de faglige netværk.  

Rikke Laustsen
Sidder i Naturvejlederforeningens be-
styrelse på 3. år. Pr. 1.6. 2011 nyansat 
som naturskoleleder på Naturskolen 
Nørskovgård. Naturskolen drives i sam-
arbejde mellem Naturstyrelsen Sønder-
jylland og Haderslev Kommune. 

De primære arbejdsopgaver er natur-
vejledning for skoler, offentlige ture, ko-
ordinering af naturvejledningsarrange-
menter m.m. på enheden.

Står for salg af merchandise og sidder 
i internationalt udvalg.

Kirsten Blicher Friis  
– Nyt medlem i bestyrelsen  og webugle
Jeg arbejder som kommunikationschef 
og projektleder i Københavns Madhus.
Indenfor kommunikation arbejdes der 
med web, presse, tekstredigering.  Som 
projektleder arbejder jeg med ”urban 
gardening”.

Sidder i Kommunikations-arbejds-
gruppen og er bestyrelsens kontakt til 
redaktionen. Jeg har arbejdet med for-
midling indenfor natur, miljø og økolo-
gi i 15 år. Blandt andet som Grøn Guide 
i Roskilde.Jeg er til primitivt friluftsliv, 
overnatning i det fri, kajak, vandreture, 
fugle, jagt, bål og meget andet…

Michael Kramer Hansen
Sidder i bestyrelsen på 2. år. Naturvej-
leder i Norddjurs Kommune på Natur-
center Norddjurs, hvor jeg underviser 
alle fra vuggestue til de ældste klasse-
trin. Afholder kurser og offentlige ture, 
samt om sommeren er jeg stationsfor-
stander på Blå Flag stationen i Fjellerup.

Er foreningens repræsentant i Grønne 
Råd og Friluftsrådets kredse (I mester-
lærer hos Arne). Ansvarsområde: nye 
ugler og indsatsområdet: Naturen som 
grønt Klasseværelse.

Nyt debatforum på  
www.natur-vejleder.dk 

På naturvejlederforeningens hjemmesi-
de er der nu blevet åbnet for et debatfo-
rum, hvor foreningens medlemmer kan 
debattere.

Så nu er det bare med at komme til ta-
sterne og sørge for at der bliver liv i de-
batten – det virker og er nemt.

Om det nye debatforum
Alle kan se indlæggene men kun med-
lemmer kan svare.

Hvis man svarer på et indlæg så skriv 
lidt af svaret i overskriften – det er nem-
lig kun overskriften man kan se på forsi-
den.

Skriv til webuglen(Tomas B. Kolind 
Vilstrup Email: naturvejleder@fdf.dk) 
hvis du ikke kan huske dit brugernavn 
og login.

Vi mødes i forummet!!
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Naturvejlederforeningens  
Årskonference 2012

Den sydjyske arbejdsgruppe har valgt 
Nymindegablejren  som base for Års-
konferencen i 2012. Det er et dejligt sted 
med masser af plads. Arbejdstitlen er:

”Naturvejledning  
og nationalparker  

– nu og i fremtiden”

Naturvejlederforeningen fejrer Natur-
vejlederordningens 25 års jubilæum 
med en jubilæumskonference i Nymin-
degab den 28.-30. marts 2012. På konfe-
rencen sætter vi fokus på naturvejleder-

Oversigt ansvarsområder i den ny bestyrelse
Bestyrelsen har på sit første møde konstitueret sig og fordelt opgaver bredt. Som no-
get nyt er der blevet udnævnt en netværksansvarlig, som skal sikre en god kommu-
nikation til de enkelte netværk. Bestyrelsen vil også forsøge at skabe mere drive i de 
fem indsatsområder, ved at udnævne en ansvarsperson for hvert af områderne. 

Bestyrelsesposter:
Formand - Jes
Kasserer - Tomas
Næstformand - Arne
Sekretær - Bjarke
Bestyrelses-Webmaster – Kirsten (Tomas)
Kontakt til redaktion - Kirsten
Salg af merchandise – (Rikke)
Internationalt udvalg – Arne (Rikke)

Diverse repræsentationer: 
Jury friluftskommuner (Friluftsrådet) - Arne
Grønne Råd – Arne (Michael)
Friluftsrådets kredse – Arne (Michael)
Kommunikations-arbejdsgruppe  
– Kirsten (Tomas)
Efteruddannelse – Marianne & Peter

Årskonference 2012 – Arne

Nye ugler - Michael

Netværk:
Understøttelse af regionale netværk  
(også mellem face-to-face-møderne) – Peter

•	 Københavnske	netværk	–	Jes	og	Susanne
•	 Sydjyske	netværk	-	Arne
•	 Sjælland/Bornholm	netværk	-	Peter
•	 Vestjyske	netværk	-	Ingen
•	 Nordjyske	netværk	-	Marianne
•	 Fyn	og	trekantsområdet	netværk	-	Ingen
•	 Østjyske	netværk	–	Bjarke,	Michael	og	Tomas	

Understøttelse af faglige netværk  
(også mellem face-to-face-møderne) – Peter

Ansvarlig for udviklingsområder:
Oplevelsesøkonomi i samspil med  
naturvejledning – Jes (Tomas)
Naturformidling i nationalparker - Arne
Naturen som grønt klasseværelse – Marianne 
(Michael)
Ny teknologi i formidlingen – Bjarke (Tomas)
Naturformidling på en ny måde i kommunerne

nes og nationalparkernes rolle i det 
danske samfund i de næste 25 år. Og vi 
sætter fokus på hvordan naturvejlederne 
fortsat kan inspirere os alle til større na-
turforståelse og en sund og bæredygtigt 
måde at leve på. 

Reserver dagene allerede nu i din ka-
lender for 2012. Du kan se referater fra 
årsmøde-gruppen på Naturvejlederfor-
eningens hjemmeside. Her kan du også 
se hvem der har ansvaret for de enkelte 
dele af årskonferencen og du kan kon-
takte dem for mere information.
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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 erfarne naturvejledere på Odsherred Naturskole
Keld Hauge og Majken Sundahl er to 
nye naturvejledere på Odsherred Natur-
skole. 

Nye kan man dog ikke kalde dem er-
faringsmæssigt, da de begge har en solid 
baggrund indenfor naturformidling, fri-
luftsliv og vejledning. 

Velkommen til!
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Ny naturvejleder til Fjordens dag
Hos Fjordens Dag i Odense, har Mads Christensen bevæget sig mod nye udfordrin-
ger i det nordsjællandske. Den 7/3-2011 har Rikke Kaas Molin, Cand.scient. - biolo-
gi & formidling, derfor overtaget pladsen. Rikke er dygtig og særdeles aktiv, så hun 
er allerede et kendt ansigt blandt de fynske ”naturnørder”. 

Fjordens Dag hører til under Korsløkke Ungdomsskole, og stillingen deles af Ker-
teminde -, Odense - og Nordfyns kommune – samt støttes af Friluftsrådet. Rikkes 
opgave er at formidle natur og biologi i områderne omkring Odense Fjord og Ker-
tinge Nor. Vi er glade for at kunne byde Rikke velkommen i det grønne!

”Jeg brænder for formidling af biologi og nordisk natur!  Der ud over, er jeg enga-
geret spejder i DDS og vild med spændende projekter. Af interesser kan nævnes; 
svenske skove, havkajak, friluftsliv, udstyr til eventyr, jagt - og meget andet…” udta-
ler Rikke Kaas Molin.

  Rikke kan kontaktes på: RIKM@odense.dk

En Sønderjyde vender hjem
”En røvet Datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage”. Sådan skrev digteren 
Henrik Pontoppidan da Sønderjylland i 1920 blev genforenet med Danmark.

Uden sammenligning i øvrigt så er vi her i Sønderjylland glade for at sønderjyden 
Rikke Laustsen er vendt hjem til Sønderjylland efter en årrække i udlændingehed – 
sidst på Tårnby Naturskole på Vestamager. 

Rikke er fra Nordborg på Als – hun er ægte Sønderjyde og taler æ sproch. Hun er 
uddannet pædagog, biologilærer og naturvejleder fra hold 19 . 

1. juni tiltrådte Rikke en stilling som naturvejleder i Naturstyrelsen Sønderjylland 
og som naturskoleleder på Naturskolen Nørskovgård, i Haderslev kommune. Nør-
skovgård er en af Naturstyrelsen Sønderjyllands 5 spændende naturskoler. Udover 
naturskolen rummer gården et ”Grønt Forsamlingshus” hvor grupper og foreninger 
med interesse i kultur, natur og miljø mødes. Og så ligger det smukt med en flot ud-
sigt over Haderslev Dam og Dyrehave, hvor flokke af då- og kronvildt græsser. 
Rikke er et energibundt, der udover sin naturvejledergerning også gør en stor ind-
sats i Naturvejlederforeningen og i Internationalt Udvalg. Senest har hun lagt en 
kæmpeindsats i organiseringen Årskonference 2011 i Tisvilde. Men hun får også tid 
til bl. a. at gå på jagt, og i hendes stue hænger der en flot guldmedalje- dåhjort fra 
Vestamager.

Ingen tvivl om at Rikke vil stortrives på Nørskovgård. 
Mojn Rikke og velkommen hjem.    Arne Bondo-Andersen  

RIB – Havørnen
Fjordcentret har fået en ny farve på den palette af oplevelser som Fjordcentret alle-
rede nu tilbyder. Vi har en RIB hvor der må være 12 passagerer og 2 besætnings-
medlemmer. Vores besætning har alle mindst Duelighedsbevis, ROC-certifikat og 
sundhedsbevis fra Søfartsstyrelsen.

Vi må sejle på Randers fjord hele året, når alle er iført termisk beskyttelse og red-
ningsveste. Vi må sejle langs med danske kyster fra 1. maj til 1. oktober - dog max. 
1500 meter fra land. Igen skal alle være iført vores redningsveste. Hvis det er koldt 
kan vi tage dragter på, men nu er det et tilbud ikke et krav. I løbet af året har vi en 
række offentlige ture af forskellig art, men du kan også bestille ture fra naturvejled-
ning til polterabend. Vores båd er godkendt af Søfartsstyrelsen, og vi glæder os til 
rigtig at komme i gang efter 3 års forberedelser. 
     Mvh Carsten Enemark
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Naturlegeplads ved Ørnereden
Jeg har brugt noget tid på indretning og indvielse af en forbedret legeplads ved Na-
turcenter Ørnereden. Legepladsen er især lavet med fokus på mindre børns moto-
rik, men samtidig er legeredskaberne udformet med inspiration fra danske fossiler 
især fra kridttiden. De mere udfordrende legemuligheder blev desværre sorteret fra 
i mødet med den autoriserede legepladsinspektør. :- (

Vi holdt officiel indvielse af legepladsen den 18. maj med tale holdt af rådmanden 
og festliggjort af en gruppe børn fra Skåde Skoles SFO. Vi serverede pil-selv rejer og 
hjertemuslinger for at illustrere nogle fossil-muligheder, og det hele blev skyllet ned 
med frugtjuice og rosévin. 
     mvh Henrik Hansen

Hilsen fra byggeriet af Randers Naturskole 
I Randers er der fuld tryk på byggeri af 532 m2 nye kvadratmetre ganske tæt på  
Gudenåens udløb i Randers Fjord. Vi arbejder og undersøger nu alt vedr. indretning 
og funktionalitet  Vi har væ-
ret på flere inspirationsture 
rundt til andre naturskoler i 
fædrelandet og er blevet ta-
get vældig godt imod – og 
tak for det. Formidlingen er 
her i byggeperioden for det 
meste flyttet til andre grønne 
steder i kommunen, som på 
denne måde får et formid-
lingsmæssigt løft. 

En spændende og energi-
givende proces..

Fortsat dejlig sommer  
 Helle-Marie Taastrøm

/ Randers Naturskole
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Indvielse af Løvbakkeprojektet, Herning .
Med mere end 600 besøgende blev Løvbakke-projektet indviet på Skovens Dag den 
8. maj. 

En indvielse der bar præg af hele forløbet med projektet, hvor rollespilsforening, 
orienteringsklub, biavler, stavgænger, spejdere og børnehaver gav en hånd med. In-
teressen for deltagelse i åbningen bredte sig også ud til skiklub, løbeklub og havefor-
ening – et bevis på, at borger og foreninger i Herning har taget de mange nye facili-
teter i Løvbakkerne til sig. 

”Skovens Hemmeligheder”, er navnet på den nye udstilling der sætter fokus på 
myrer, ræv, skovskade, spætten, fugle, træers befrugtning og meget mere. Det sker 
gennem udstoppede dyr, aktive læringslege og flotte plancher der med ord og bille-
der formidler en del af de hemmeligheder der gemmer sig i Løvbakkerne. 

Efter besøget på 1. sal kan man nyde sin mad i ”Naturens dagligstue”, hvor man 
fra borde og bænke kan nyde flotte plancher om Herning-områdets andre naturper-
ler. Nyde stemningsfulde fotos på ”stuens” fjernsyn, surfe på nettet eller fordybe sig i 
dyr og historier i de ophængte aviser: Løvbakke Tidende og Skovskadens Klogebog. 
En formidling der underbygges af aktive formidlingssteder ude i skoven, hvor man 
kan fange dyr i søen, flytte jord som en muldvarp, kigge på edderkopper eller forsø-
ge at kigge ned i en rævegrav. 

Man kan også besøge Huggehus, der er et sted hvor huggeblokke, triller og ege-
planker danner rammerne for et arbejdende træværksted eller gamle husflidsaktivi-
teter som halmflet, lysestøbning eller forlægning af et stykke vildt. Det sidste kan 
krydres med egen tilberedning af maden ved den indendørs grill. 

Turen rundt i Løvbakkerne er åbnet op for nye og anderledes målgrupper, da der 
er etableret en asfalteret handicapsti. Turen guider den besøgende forbi den store 
nye overdækning på naturlegepladsen og tarzanbanen der allerede nu er taget i brug 
på eksperimenterende vis. Turen går også forbi teltpladsen med indlagt vand og den 
utroligt flotte grilhytte, hvor der er plads til tilberedning og indtagelse af mad for 
store grupper og større selskaber. Og hvis man har valgt at tage turen rundt i hastigt 
tempo, er der mulighed for at slutte af med et udendørs bad lige bag Huggehuset. 

Det hele bindes sammen af afmærkede stier, skilte i landskabet og vandretursfol-
dere. Løvbakkerne ligger i cykelafstand fra Herning by. 

Løvbakke projektet er lavet af Naturstyrelsen Midtjylland og Herning Kommune 
med støtte fra De Grønne Partnerskaber og Friluftsrådets Tips- og Lottemidler. 

  Med venlig hilsen Dorte Langborg-Hansen
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Trente Mølle indvier Disc Golfbane på Lærkedal . 
Fredag d. 27. maj indviede Trente Mølle Sydfyns første disc golfbane. Disc golfba-
nen ligger ved Lejrskolen Lærkedal, på Naturstyrelsens arealer nord for Broby. To 
femte klasser fra de lokale skoler dystede i en såkaldt Foursome match. Vinderne 
blev Andreas og Jonas, med 38 kast – 10 over banens par – men samtidig ny banere-
kord. 

Disc golf er en sportsgren der vinder mere og mere frem. Princippet er det samme 
som i almindelig golf, hvor det gælder om at komme banen rundt på færrest mulige 
kast. I stedet for køller og bolde benyttes en disc, eller en frisbee. Hullet i jorden er 
erstattet af en kurv, med kæder til at opfange disc´er, der kommer flyvende. En disc 
er ikke bare en disc: Der findes driver, putter etc. – som i rigtig golf. 

Når Trente Mølles naturvejleder går ind i sådan et projekt, er det i håbet om, at 
lokke endnu flere ud og bevæge sig i naturen. For samtidig med at man går rundt og 
hygger sig, får lidt motion, så kan man jo ikke helt undgå at lægge mærke til snogen, 
der forsvinder i et hul, eller de mange Okkergule pletvinger, der lige nu flyver rundt 
i området, udtaler naturvejleder Leif H. Sørensen. 

Disc golfen er tænkt som et tilbud til de lejrskoler, der benytter Lærkedal, men i 
ligeså høj grad til områdets skoler, som en del af idrætsundervisningen. Familier og 
andre er velkomne til at benytte banen, for her er tale om en rigtig familiesport, 
hvor alle kan være med og have det sjovt uanset niveau. Det vil være muligt for et 
symbolsk beløb at låne en taske med scorekort, 3 disc´s, banekort og spilleregler hos 
den lokale Spar Købmand. Man er også velkommen til at kigge forbi med sin egen 
frisbee. 

Banen er etableret som et grønt partnerskabsprojekt, og er skabt i samarbejde 
mellem Aktive Ældre i Broby, Naturstyrelsen Fyn og Trente Mølle Naturskole. Fa-
aborg-Midtfyn Kommune har støttet projekt økonomisk via Landdistriktsmidlerne. 

 Yderligere oplysninger: Naturvejleder Leif Sørensen, nv@trente.dk 

Ny Blå Flag-station
Den 5. juni 2011 åbnede Blå Flag Station nr. 13 i Danmark. Stationen ligger i Karre-
bæksminde og drives af natur- og friluftscenter Fjordhuset. 
Stationen er blevet til i et samarbejde mellem Fjordhuset og Næstved Kommune, og 
målet er at styrke natur- og miljøformidlingen til de mange tusinder af turister, som 
hver sommer besøger Karrebæksminde. I 2011 åbner Naturnørderne, alias Natur-
vejlederne Helen Holm fra Næstved Kommune og Anne Katrine Blond fra Fjordhu-
set, derfor også Blå Scene i vandkanten på Enø Strand. På plakaten er bl.a. Dagens 
rekordforsøg, Træk et hav(u)dyr og Den nøgne sandhed… En af Naturnørderne vil 
være med ombord på m/s Friheden, som sejler i rutefart på Karrebæk Fjord, der vil 
dagligt være guidede familieaktiviteter med relation til hav- og kystmiljøet og på 
den nye Blå Flag station kan man låne fiskenet, klappe en skrubbe, gå på naturskat-
tejagt, læse en gakket undervandshistorie og meget, meget mere. Den nye Blå Flag 
station har åbent alle hverdage i skolernes sommerferie.

Vi ses derude…                              Anne Katrine Blond, Biolog og naturvejleder
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Sådan indvier man en naturlegeplads
Vi har i Naturstyrelsen Storstrøm nogle mindre arealer, der ligger strøet som perler 
på en snor langs Falsters østkyst. Der er tale om bl.a. små parkeringsarealer der tid-
ligere blev forvaltet af Storstrøms Amt. I forbindelse med et 3-årigt projekt finansie-
ret af Arbejdsmarkedets Feriefond har det været muligt at etablere flere nye facilite-
ter på stederne. Ved Ulslev strand skulle vi på St. Bededag indvie en ny 
naturlegeplads, bålplads, madpakkehus, toilet og hestefold. 

Vi ville gerne sætte fokus på alle de nye muligheder, som pladsen nu rummer, 
men hvordan lokker man lige hele familien ud i det grønne en fredelig fredag i åben 
konkurrence med Døllefjelde Marked og et utal af konfirmationer samme dag? Vi 
valgte at tilrettelægge indvielsen som et stjerneløb med en strategisk placeret natur-
vejleder, som så kunne sende folk ud til de enkelte poster. Hver post var en aktivitet 
ved en af de nye faciliteter. Alle kunne derfor efter tur prøve at bygge en marsvine-
familie i en stor bunke skarpsand, fiske rejer med net eller hornfisk med stang, for-
tælle eventyr, lege på legepladsen eller bage snobrød over bål. Vi håbede på 100 be-
søgende, men der kom 300 mennesker i alle aldre …så til allersidst slap 
snobrødsdejen op! Det fungerede rigtig fint at lade naturaktiviteter være poster i et 
løb - netop fordi vi havde en mængde faciliteter på et forholdsvis begrænset areal 
og på den måde også kunne styre, hvad der viste sig at blive en større folkemængde. 
Hermed et par stemningsbilleder fra dagen.

                    Marie Roland, Naturvejleder Naturstyrelsen Storstrøm, marro@nst.dk

Nyt fra børnefronten!
 Red Barnet og Naturstyrelsens grønne partnerskab om at skabe aktivitetspladser i 
tre danske skove for socialt udsatte familier og børn er nu klar med første trin: en 
shelter- og aktivitetsplads i Kirkendrup skov indvies midt i juni af familier og frivil-
lige fra Red Barnet Odenses oplevelsesklub i Volbro. Pladsen er blevet til i samar-
bejde Naturstyrelsen og lokale frivillige og vil i årene fremover være base for natur- 
og friluftsaktiviteter for socialet udsatte familier fra Odenseområdet. 

Efter sommerferien igangsætter vi udvikling og opbygning af endnu to aktivitets-
pladser.

Red Barnets naturvejlederprojekt ”Natur & Fællesskab” får mere end 1500 udsatte 
børn og forældre ud i naturen hvert år i tæt samarbejde med frivillige fra Red Bar-
net og Red Barnet Ungdom. Se mere på Facebook (søg på Natur & Fællesskab, eller 
www.redbarnet.dk/natur).

  Thor Hjarsen, naturvejleder, Red Barnet
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 Nyt fra netværkene

Nyt fra kulturhistorisk netværk
Om herregårdens kulturhistorie og hvorfor kulturhistorie giver en øm r…….!

Et slumrende netværk er vågnet på ny. Det kulturhistoriske netværk ”genstartede” 
på Lejre Museum i november 2010 og nu her i maj på Odder Museum.

Vi var en lille, men meget engageret flok mennesker, der mødtes den 17. maj på 
Odder Museum.

Dagens tema var ”Herregårdens kulturhistorie”. Vi startede(efter kaffe, brød og 
hyggesnak), med at museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard, Odder Museum, 
fortalte meget vidende og spændende omkring Danmarks herregårdshistorie. En 
basisviden, som vi alle kunne bruge i vores formidling i de forskellige dele af landet, 
som vi kommer fra. 

Derefter var det af sted på jernhest – 27 km gennem et smukt og varieret østjydsk 
herregårdslandskab. Vi oplevede ikke mindre end 4 herregårde og 3 kirker, hver 
med sin egen unikke fortælling. 

Formidler på denne ”Herregårdstur på cykel” var museets naturvejleder Ole Sø-
rensen, som også er tovholder på det kulturhistoriske netværk. Vi havde en fanta-
stisk dag, blev alle klogere og kom hjem med noget i rygsækken - og ja, kulturhisto-
rien kan godt give en øm r….!

Som afslutning på denne dejlige dag, besluttede vi, at næste kulturhistorisk sam-
ling bliver hos Tommy jensen på Nordjyllands Historiske Museum i Ålborg. Titel på 
dagen er ”Den østlige Limfjord – På sporet af vikingetiden”. Vi mødes onsdag den 
26. oktober kl. 10. 

Mere detaljeret info senere, men husk kryds i kalenderen. 
    Venlig hilsen Ole Sørensen
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Formidlingskursus for frivillige på Djursland
I uge 19 afholdt vi,- formidlingspartnerskabet, et kursus for frivillige der på den ene 
eller anden måde arbejder med formidling. 

Djursland er en forholdsvis gammel turistdestination, og gennem tiden er der op-
stået en lang række af formidlende foreninger og organisationer – nogen professio-
nelle og andre på frivillig basis. De frivillige er f.eks. Cykelguider, Ørnbjerg Møl-
lelaug, Sletterhage fyrs venner, Fodslav, Byguiderne, Kulturministeriet med flere, og 
selvfølgelig en lang række af foreninger af forskellig slags. 

De mange frivillige er fagligt velfunderede men ikke altid klædt lige godt på til 
formidlingsopgaven. Derfor havde vi (formidlingspartnerskabet) sat os for, at lave et 
formidlingskursus, med det dobbelte formål at hæve kvaliteten på formidlingen, og 
danne netværk mellem de to grupper af formidlere.  

Kurset blev afholdt som et dagskursus over 5 hele dage. Et langt kursus, men til 
gengæld en mulighed for at give et reelt vidensløft til deltagerne. Samtidig valgte vi 
at være et nyt sted hver dag så kursisterne rent fysisk oplevede de forskellige organi-
sationer, og de tilknyttede naturvejledere. Og selvom flytteriet gav lidt problemer 
med teknikken, var alle deltagere enige om at det havde været meget væsentligt for 
deres udbytte af kurset. 

Om formiddagene var der en introduktion til det sted vi nu var. Eftermiddagen 
blev så brugt til formidling, delt op på 3 hovedemner: personlig formidling, skriftlig 
formidling og tur tilrettelæggelse. Specielt brugte vi meget tid på den personlige for-
midling, bl.a. med videooptagelser af hver enkelt kursist og efterfølgende feed back. 

Vi havde selvfølgelig været lidt nervøse for at lægge kurset i dagtimerne, men der 
var faktisk 17 tilmeldte. Vi har dog besluttet at lave endnu et kursus i efteråret, hvor 
vi lægger undervisningen uden for normal arbejdstid, så der også er et tilbud til 
dem der stadig er aktive på arbejdsmarkedet. 

Vi havde fået midler via et KASK-projekt som vi deltager i, så det var muligt at af-
holde kurset uden omkostninger for kursisterne.  

Nu bliver det så spændende at se om et sådan kursus også reelt giver mere og bed-
re formidling, men hvis man skal tro deltagerne, er de i alt fald meget sikre på at 
den uge var givet rigtigt godt ud. 

          Med venlig hilsen Kristian Herget, Koordinerende Naturvejleder Syddjurs  
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BioBlitz på Kolding Naturskole
Naturskoleder Jørn Chemnitz havde taget initiativ til at lave et BioBlitz arrangement 
i området omkring Kolding Naturskole fredag d. 17. juni. Jørn havde inviteret hele 
naturvejledernetværket i region syd/fyn samt hvad der kunne krybe og gå af natur-
kyndige i Koldingområdet.

I løbet af dagen deltog ca. 350 mennesker i arrangementet, hvor der blev fundet 
ikke mindre en 428 forskellige arter af planter og dyr i lokalområdet. 

Specielt formiddagens arrangementer, hvor en masse skoler deltog, var en stor 
succes. Det kneb med at få offentligheden til at være med om eftermiddagen og af-
tenen – men til gengæld blev der så god mulighed for at nørde lidt sammen med 
alle kollegerne. Alt i alt blev det et godt arrangement, som der er stor enighed om 
fortjener at blive gentaget – et nyt sted og i en opdateret udgave – vi glæder os alle-
rede til den næste BioBlitz!

   Finn Lillethorup, Økolariet, Vejle 

Praktiske oplysninger:
Overnatning: Foregår udendørs enten i medbragt telt eller i Naturskolens lavuer. I tilfælde af ekstremt vejr  
eller mange myg smider vi liggeunderlagene ind i klasselokalerne. 
Transport: Der går tog til Svendborg, men ingen busser til Naturskolen. 
Naturskolen adresse: Skårupøre Strandvej 47, 5881 Skårup
Pris:  200 kr incl forplejning. Den lave pris indebærer bla at deltagerne selv er aktive i køkkenet.
Tilmelding: Lars Hillerup Jørgensen. Svendborg Natur- og Miljøskole svk.nat@mail.dk eller 62232070

Tang, fiskeri og havmiljø

Kursus d 16. og 17. august 2011  
på Svendborg Natur- og Miljøskole

Dette 2-dages kursus vil bla berøre følgende emner: Tang, fisk og fiskeri, havmiljø og mad fra naturen. Formen 
vil være en blanding af oplæg og megen selvaktivitet samt diskussioner af aktiviteterne i en undervisnings-
mæssig sammenhæng.

Tirsdag d 16-8-2011
1000 -1030 Ankomst og ”indkvartering”. Kaffe og 
brød.
1030 -1200 Udsætning af ruser, garn og andre red-
skaber til indsamling af organismer til senere brug.
1200 - 1300 Frokost.
1300 - 1700. Ole G. Mouritsen: Oplæg om tang kul-
turhistorisk, biologisk og kulinarisk. Bagefter ekskur-
sion til stranden efter tang og andet spiseligt til af-
tensmaden. 
1700 – 1830. Fælles tilberedelse af aftensmad fra 
havet
1830 – 1930. Spisning. 
1930 – 2130. Fisketur på Svendborg Sund med ind-
bygget evaluering af dagens aktiviteter. 
2130 -    ??   Hygge omkring bålet og evt ”Waderstur” 
med pandelygter

Onsdag d 17-8-2011
0630 – 0730. Morgenbadning for de friske
0730 – 0830 Morgenmad
0830 – 1200. ”Havmiljø for 8. 9. klasse”: Oplæg samt 
feltundersøgelser på stranden og til havs: På 3 for-
skellige stationer (1, 4 og 8 meters dybde) indsamler 
vi plankton, større dyr og planter, måler temp og ilt 
og tager bundprøver. 
1200 – 1230. Frokost.
1230 – 1430. Det indsamlede bestemmes og be-
handles efterfølgende på Naturskolen og dagens ak-
tiviteter drøftes i et undervisningsmæssigt perspek-
tiv.
1430. -?   Oprydning, afslutning og farvel
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China porro+ 8x40
Lysstærk porroprisme-kikkert,
særdeles velegnet til begyndere
og brillebærere pga. det store 
synsfelt. Et godt bud på klassesæt.
Vandtæt og gummiarmeret.
Normalpris 1.165,- Normalpris 1.165,- 
Naturvejlederpris 1.049,-

Ved køb af 10 enheder gives yderligere 10% rabat

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

China ED 82 mm.
Topklasse-teleskop med Flouridglas inkl.2 okularer med 30x og
25-75x forstørrelse samt beskyttelsestaske. Meget tæt på Leica,
Zeiss og Swarovski i kvalitet, men kun til en trediedel af prisen.
Normalpris 6.885,- Naturvejlederpris 6.199,-

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

China tagprisme 42 mm.
Robust og mekanisk velfungerende
tagprisme-kikkert til naturvejlederen
der vil kræse lidt ekstra for brugerne,
uden at det koster hele budgettet.
Gummiarmeret og vandtæt.
8x42 eller 10x42. 8x42 eller 10x42. Normalpris 1.765,- 
Naturvejlederpris 1.589,-

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

Bliv forsikret blandt 
ligesindede

GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for 
ansatte inden for skov, natur og miljøområdet. 

Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig. 
Hverken mere eller mindre.

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

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
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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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