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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

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

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

 

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ Jes Aagard, præstehusene 47, 2620 Albertslund 

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

Bestyrelsen:
Jes Aagaard (formand) jaa@nst.dk  .................................2373 0261
Marianne Hald mha@nts-centeret.dk .................2488 9619
Arne Bondo-Andersen arne1864@bbsyd.dk ...................6063 9422
Peter Laurents baloo@laurents.net ....................4371 4542
Bjarke Birkeland bb@fvc.dk ...................................
Tomas B. Vilstrup naturvejleder@fdf.dk ..................8684 5759
Michael Kramer Hansen michael@naturcenternorddjurs.dk  ..4050 2365 
Rikke Laustsen rla.ns.uk@taarnby.dk ..................3076 0366
 

Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
(Husk at skrive dit medlems- eller abonnementsnum-
mer når du betaler, især vigtigt ved homebanking)

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

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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FNs internationale skovår
Her i efterårets susen og raslen af løvfald fra skovenes mange træer er vi klar til at 
sende et endnu et blad ud på gaden og op i vinden – et blad inspireret af FNs inter-
nationale skovår.

FN har udnævnt 2011 til ”International year of forests”. Formålet er at øge op-
mærksomheden på skovens betydning for verden og på alt det skoven giver os men-
nesker. Det afspejles i logoet for FN´s skovår, som du ser her på siden.
 
FN’s Generalforsamling opfordrer med Skovåret 2011 verdens lande til at forstærke 
indsatsen for at fremme bæredygtig skovdrift, beskyttelse og udvikling af alle typer 
skove til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

I hovedparten af temaet har vi fokus på de danske skove, da det jo er i dem vi har 
vores daglige gang som naturvejledere.
Læs bl.a. artiklerne fra hhv. Henrik Jørgensen og Gunnar Friis Proschowsky 
og bliv klog på det ændrede fokus skovdriften i statsskovene og dermed sko-
vens fremtoning, med afsæt i ønsker om en stabil, klimarobust og bæredyg-
tig skov med et øget areal og en øget værdi for friluftsliv og naturformidling. 

Denne viden kan du perspektivere ved hjælp af to artikler om formiling af 
skoven til skoleklasser, med fokus på fremtidsvisioner, klima og naturkvali-
tet. Om formidling handler også artiklerne fra Dansk skovforening og Sko-
ven i skolen, ligesom du kan læse den glade beretning om en musikplads i 
Kongelunden. 

Den ny regering har netop bevilget 72 millioner kroner til ny statslig bynær 
skov. Læs om de mange aspekter der ligger bag et tidligere skovrejsningspro-
jekt på side 26.

I den nye rapport fra Skovpolitisk udvalg, som du får et resume af på side 
20, kan du hente mere aktuel viden om skoven i dag og samtidig læse om de 
anbefalinger skovpolitisk udvalg i sommer har videregivet til vores politike-
re.  

Men vi skal også være i stand til at perspektivere til verdens skove, derfor har vi ind-
hentet en hilsen til de danske naturvejledere fra miljø- og udviklingsorganisationen 
Verdens skove (det tidligere Nephenthes) - der fortæller om deres historie og aktu-
elle fokus. Artiklen efterfølges af lidt data om skovene på verdensplan sakset fra 
Skovpolitisk udvalgs dugfriske rapport.

De helt grove tal her er at der ryddes ca. 13 mio ha årligt (ca. 3 gange Danmarks 
areal), og det sker helt overvejende i troperne, mens der er en tilgroning og tilplant-
ning på ca. 8 mio. ha. - primært Europa, Nordamerika og - ej at forglemme - Kina, 
som planter flere millioner hektar til hvert år (!). Nettotabet er altså - målt i areal - 
ca. 5 millioner hektar årligt globalt. Det er viden vi ikke må glemme at viderefor-
midle, selvom vi står med benene plantet i den danske muld. 

God læselyst

Dorrit Hansen og Stella Blichfeldt
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åbne naturtypers plante- og dyreliv, 
men i høj grad også for livet i de beva-
rede skove. 

•	Det nye, effektive skovbrug ensrettede 
skovnaturen efter landbrugstankegang 
med typisk kun én træart i ensaldren-
de lige rækker på hver ”mark”. 

•	 Sidst i udviklingen kom pesticiderne 
til og ”gartneriafgrøder” som juletræer 
og pyntegrønt, som er særlig pesticid- 
og gødningskrævende, blev tilladt på 
op til 10 % af den enkelte skovejen-
doms areal. 

Ovenstående gav næppe grund til be-
kymring dengang vi endnu havde væl-
dige strækninger med hede og overdrev, 
og hvor klitterne var en evig trussel om 

Det er velkendt, at Danmark oprindelig 
var et skovland, og at skovene efterhån-
den måtte vige for ild og økse. Den be-
retning skal ikke gentages her. 
De fleste er vel også klar over, at diverse 
love og reformer, særlig fredskovforord-
ningen af 1805, er baggrunden for, at 
vort skovareal er øget fra et historisk 
minimum på 2-3 % til nu ca. 12 % af 
landets samlede areal. Det er måske 
knap så velkendt, at dansk skovbrug 
også udviklede sig til verdens mest ef-
fektive målt i antal kubikmeter træ pro-
duceret per hektar og år. I al fald blev 
træmangelens spøgelse manet i jorden. 

Succéshistorien har også sine negative sider
•	De få procent skov der var tilbage for 

200 år siden var naturskov, dvs. at den 
udelukkende bestod af hjemmehøren-
de træarter, som havde sået sig selv, 
om end den naturligvis var påvirket af 
mennesker og derfor ikke var urskov. 
Kun ca. 1 % heraf lever stadig op til 
definitionen på naturskov. Så trods 
den store tilvækst i skovarealet er til-
bagegangen for de oprindelige skove 
fortsat. 

•	 Skovarealets tilvækst skete først og 
fremmest på bekostning af den lysåb-
ne natur på heder og overdrev og i 
klitter samt ved afvanding af moser og 
udtørring af søer. 

•	 Skovene blev domineret af skyggetræ-
er, ikke mindst importerede nåletræer. 
Det var ikke blot til stor skade for de 

Foto i artiklen:  Henrik Schurmann

Skovene forandresSkovene forandres

Bøgen danner søjlehaller - det er 
ikke oprindelig skov, men  
bestemt værd at bevare. 

Af biolog Henrik Jørgensen 
Naturstyrelsen
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Motiv fra Grib Skov hvor skoven flere steder får lov at passe sig selv. 
Døde stammer giver et rigt insektliv.
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sandflugt. Og det har ikke blot været 
forstfolk som har frydet sig over vellyk-
kede skovkulturer med hundredevis af 
værdifulde, ranke stammer på hver hek-
tar. Sidegevinster som beskæftigelse, 
bedre jagt og læ for vinden var heller 
ikke at kimse ad.
 
1800-tallets paradis
For en nutidig betragter med naturbril-
ler på ville en typisk, østdansk skov i 
1800-tallet endnu være et rent paradis. 
Selv om meget af skoven var blevet tæt 
og mørk ville det ikke være svært at fin-
de steder med intakt flora og fauna. Der 
var stadig stykker med ældre tiders skov 
og dens driftsformer, der var stadig hø-
slæt og græsning på skovengene, tørve-
moserne var stadig våde og lysåbne med 
lyng og kæruld, og den omfattende til-
bagegang for og endda uddøen af lys-
krævende plante-og insektarter havde 
endnu ikke taget rigtig fart. 

Efterhånden fik man dog stort set det 
hele med; de sidste rester af den lysåbne 
skovnatur - som oprindelig blev vedli-
geholdt af urokse, elg og bison m.fl. og 
senere af bonden og hans husdyr - for-
svandt under plantede træers skygge, og 
det livgivende vand blev ledt bort fra så 
godt som enhver lavning.
 
Skoven fik ny betydning
Længe inden den negative udvikling for 
skovnaturen havde nået sit maksimum 
var skovens økonomiske betydning be-
gyndt at aftage. Skovens betydning for 
beskæftigelsen og for samfundets forsy-
ning med energi og fremstillingsråstof-
fer er aftaget stærkt, og skovbrugser-
hvervet bidrager nu med under 1 
promille af bruttonationalproduktet. 
Samtidig har vi fået et fritidssamfund, 
hvor muligheder for rekreation og ople-
velser efterspørges i stigende grad, og 
for en meget stor del må tilvejebringes i 
skoven. Endelig er der øget fokus på 
skovens betydning for miljøbeskyttelse, 
grundvandsdannelse og ikke mindst be-
varing af den biologiske mangfoldighed. 

3 ben
Der har derfor op gennem 1900-tallet i 
stigende grad været fokus på det flersi-
dige skovbrug, som groft sagt hviler på 
3 ”ben”: 

•	Fortsat træproduktion, men med stør-
re vægt på kvalitetstræ af hjemmehø-
rende løvtræarter og med mere natur-
nære dyrkningsmetoder. 

•	Bevaring, forbedring og genopretning 
af skovens natur- og miljømæssige og 
kulturhistoriske værdier. 

•	 Større vægt på skovens betydning for 
friluftsliv, oplevelser og naturformid-
ling.

Det ændrede syn på skoven afspejles 
bl.a. i en række revisioner af Skovloven, 
og med Folketingets vedtagelse af Det 
Nationale Skovprogram i 2002 blev det 
besluttet, at statsskovene fremover skal 
drives efter naturnære principper. 

3 V’er
Og hvad går det så ud på? En måde at 
beskrive det rimelig kortfattet på er at 
forklare mantraet om de 3 V’er, som står 
for Vedvarighed, Variation og Vand: 

Vedvarighed betyder, at der skal være 
kontinuitet i skovens bevoksninger. Det 
kan måske nemmest forklares, som det 
modsatte af plantagedrift, hvor en plan-
tet bevoksning fældes helt ved sin øko-
nomisk optimale alder og der plantes 
nye træer i lige rækker, ofte af en anden 
træart end den der før stod på arealet. I 
et vedvarende skovsystem anvender 
man primært naturlig foryngelse fra 
skovens eget frøfald, og der fældes kun 
enkelttræer eller meget små arealer ad 
gangen. På denne måde forynges skoven 
i et mosaikagtigt og mere finmasket 
mønster i stedet for i store, firkantede 
afdelinger. Vedvarighed betyder også, at 
der overalt skal være træer, som får lov 
at leve til deres naturlige død, og at det 
døde ved herefter får lov at blive i sko-
ven, som levested for de mange nedbry-

Traditionel skovdrift er ikke længere så vigtig
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derorganismer blandt især svampe og 
insekter. 
Variationen vil herefter øges, først og 
fremmest ved, at der med tiden opstår 
blandingsskove med flere træarter i for-
skellige aldre frem for ensaldrende mo-
nokulturer. Gamle ”evighedstræer” og 
døde træer (såvel stående som liggende) 
vil i høj grad bidrage til variationen så-
vel visuelt som fordi, de understøtter en 
meget stor del af skovens biodiversitet. 
Som erstatning for de lysåbne flader, 
som hele tiden opstår og forsvinder igen 
ved plantagedrift, skal der etableres net-
værk af permanente lysninger, gerne 
forbundet af korridorer. Det kan bl.a. 
ske ved at genoptage driften af nogle af 
de mange skovenge, som har fandtes i 
de fleste skove. Det kan desuden fint 
kombineres med etablering af udsigter 
og pleje af fortidsminder, f.eks. ved ryd-
ning af gravhøje og deres nærmeste om-
givelser. 

Vandet skal tilbage i skoven. Det er 
næppe nødvendigt her at argumentere 
for det gavnlige mht. øget variation i 
skovbilledet og forbedring af den biolo-
giske mangfoldighed ved at (gen)etable-
re vådområder i form af søer og moser. 
At ”holde på vandet”, i stedet for at lede 
det hurtigst muligt ud af skoven via 
grøfter, kan desuden både medvirke til 
øget nedsivning og dannelse af grund-
vand og give en stødpudeeffekt, som ud-

jævner afstrømningen i vandløb, så 
både vintererosion og sommerudtørring 
reduceres. De naturlige vandløb skal 
fortsat have frit løb, og mange steder be-
tinger hensyn til naboarealer, veje og 
anlæg mm., at grøfter fortsat skal vedli-
geholdes. Men de fleste grøfter skal ikke 
længere renses op og de vil mange ste-
der tilmed blive aktivt lukket. På den 
måde opstår nye vådområder både 
gradvis og i løbet af kort tid; typisk den 
første vinter. 

Handlingsplan
I 2005 fremlagde Miljøministeriet med 
”Handlingsplan for naturnær skovdrift i 
statsskovene” (1) den konkrete plan for 
overgangen til naturnær skovdrift. Et ho-
vedtræk i handlingsplanen er, at den 
foreskriver udlægning af såkaldte skov-
udviklingstyper overalt i statsskovene. 
En skovudviklingstype er et langsigtet 
mål for, hvordan et givet skovområde på 
sigt skal udvikle sig under hensyntagen 
til de naturgivne muligheder. 
Der er i alt defineret og beskrevet 19 for-
skellige skovudviklingstyper, hvoraf de 4 
er gamle driftsformer (stævningsskov, 
græsningsskov, skoveng) og urørt skov. 
Den særlig interesserede henvises til (2), 
hvor alle typerne er grundigt beskrevet 
og illustreret.

Det tager lang tid
I hver enkelt skov vil der normalt blive 
udlagt adskillige skovudviklingstyper, og 
planlægningen heraf er i skrivende stund 
gennemført på 75 % af statsskovarealet. 
Der vil naturligvis ofte være lang vej fra 
en plan er blevet lagt og til det endelige 
resultat kan siges at være opnået. Man 
behøver blot forestille sig en helt almin-
delig plantet granskov: Den har en uund-
gåelig ”katastrofe” indbygget i sig, da den 
nødvendigvis må fældes på én gang, el-
lers gør storm eller insektangreb det for 
os med stort økonomisk tab. Her står 
man altså på et tidspunkt, som kan ligge 
årtier ude i fremtiden, med et nøgent 
areal. Et skovklima med læ, skygge og 
fugtighed skal bygges op på ny. Selvsåede 
pionértræer, som birk vil næsten altid 
gøre det gratis over nogle årtier, og man 
nøjes derfor med at lave mindre plant-
ninger med de træer, man ønsker i frem-
tiden. De vil så kunne vokse op og spre-
de frø til resten af arealet. 

Vandhuller giver et rigere liv i skoven 
– motiv fra Danstrup Hegn.
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Noget går stærkt
Hvor der tidligere har ligget moser og 
søer, vil eventuelle grøfter normalt blive 
lukket, så vi kan få dem igen. Her kan 
der meget hurtigt opstå spændende na-
tur, mens det kan tage flere trægenerati-
oner at opnå den ønskede skovtype. An-
dre steder er vi heldigvis langt tættere 
på målet, ikke mindst hvis vi allerede 
har gammel løvskov. Her kan man nøjes 
med at fælde enkelte træer og små grup-
per af træer, som har nået passende 
størrelse. Og man gør det kun, hvis det 
kan ske med økonomisk overskud. Sko-
ven sår sig selv i de opståede huller, og 
når man senere tynder ud i den nye op-
vækst, kan man favorisere de træarter, 
man ønsker skal bidrage til en mere va-
rieret skov. 

Bøgesøjlehallen på museum
Mere dødt ved, nye lysninger og vådom-
råder kan opstå hurtigt, både af sig selv 
og med hjælp fra skovens folk. Men den 
store, gennemgribende forandring fra 
ensaldrende renbestande til mere natur-
nære blandingsskove vil tage lang tid. Så 
vi vil få god tid til at vænne os til de for-
andrede skovbilleder. Og man har lov at 
more sig lidt over følgende tanke: Lige-
som vi i dag ønsker at genskabe fortidi-
ge skovbilleder med skoveng, stæv-
ningsskov og græsningsskov, ja sågar 
den lidt naive drøm om urskov ved sine 
steder at lade skoven urørt, så vil man 
måske engang i fremtiden ønske at gen-
skabe billeder af 1800- og 1900-tallets 
kulturskov. Det kan derfor være en bed-
re idé allerede nu at bevare eksempler 
på den, ikke mindst søjlehaller af bøg. 

Videre læsning 
Handlingsplan for naturnær skovdrift, 
herunder kataloget over skovudvik-
lingstyper, udgør sammen med Skov- og 
Naturstyrelsens naturplejestrategi den 
overordnede politik for driften af Miljø-
ministeriets arealer. De kan fås via føl-
gende links: 

www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2005/
Handlingsplan_naturnaer.htm 

www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2005/Ka-
talog.htm 

www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/1999/Na-
turplejestrategi.htm   o

Artiklen er lånt fra nyhedsbrev for Hellebæk Kohaves 
Venner, årg. 9, nr.2 juni 2011. 
Artiklen er lettere forkortet og kan læses i hele sin 
længde på http://www.kohavensvenner.dk

Skoven har en stor rekreativ værdi.

9
NATUR vejleder  •  20. årg.  •  nr. 3  •  2011 



En 8. klasse byder ind: 
Hvordan skal frem- 
tidens skov se ud?

Pollendiagrammet
Så er det tid til den første øvelse: Frem-
stillingen af et pollendiagram. Eleverne 
sorterer voldsomt forstørrede pollen fra 
hver deres lag i en mose ud og ved hjælp 
af et hjælpeark med træarternes økolo-
giske profiler stykker de med hjælp fra 
naturvejlederen de danske skoves ind-
vandringshistorie fra istiden til i dag 
sammen. 
Den indhøstede forståelse for træarter-
nes samspil bruges til at afkode, hvad 
der er sket i nabobevoksningen: En 
storm væltede for 12 år siden nogle af 
bøgetræerne og den lyskrævende ask 
har siden indfundet sig i lysningen. 
Træerne har altså forskellige økologiske 
roller at spille med styrker og svagheder 
– lidt ligesom instrumenterne i et orke-
ster. Og hvis man er en dygtig kompo-
nist kan man altså styre skoven i den 
retning man ønsker, er en af konklusio-
nerne.

Der måles og tælles
Klokken nærmer sig 10.25 og nu skal en 
nåleskov og en løvskov sammenlignes. 
Der måles lysindfald i absolutte værdier 
med en datalogger og i relative værdier 
ved at sammenligne pupilstørrelser. An-
tallet af forskellige urter og smådyr tæl-
les op i små tilfældigt udlagte prøvefla-
der. Eleverne konkluderer ud fra det 
fundne at den mørke granskov ikke lev-
ner så meget sollys til urterne som løv-
skoven. Naturvejlederen supplerer med, 
at det tidsrum en træart har været i lan-
det har betydning for, hvor mange små-
dyr der lever på træarten: Jo længere tid 
træarten har været her, jo flere smådyr 
har nået at indfinde sig.

Hvad er det værd
Så bliver der kigget på trækævler. Hvad 
gør at en kævle er mange penge værd? 
”De skal være flotte”, lyder svaret. Men 

Henrik Jørgensens artikel ”Skovene for-
andres” ridser udviklingen op, som har 
ført til indførelsen af naturnært skov-
brug i alle vore statsskove. Men hvordan 
gør man en 8. klasse i stand til at kunne 
forholde sig til om denne beslutning var 
den rigtige? Forløbet ”fremtidens klima 
– fremtidens skov” gør forsøget ved 
først at klæde eleverne fagligt på og der-
næst at give dem mulighed for selv at 
spille aktører i debatten i form af inte-
ressegrupper og presse.

Til lyden af flyvemaskiner
Klokken 9.20 ankommer en køben-
havnsk 8. klasse med bus til Kongelun-
den. Skoven er lige under 200 år gam-
mel og ligger på det sydlige Amager - 
lige under indflyvningen til Kastrup 
Lufthavn, hvilket i perioder gør, at vi må 
holde 20 sekunder lange pauser hvert 
andet minut. Efter at de første fly har 
passeret os har eleverne vænnet sig til 
det og vi kaster os over dagens program. 
En pressegruppe, der skal dokumentere 
dagen er udpeget på forhånd. De bliver 
udstyret med diktafoner, videokameraer 
og digitalkameraer.

Af Jaris Bigler
naturvejleder på Københavns 
Naturskole, Kalvebod Fælled

Arrangementet og fælles mål
Københavns Naturskole bruger folkeskolens Fælles Mål 2009 aktivt, ved at støtte op om de mål, som lærerne må formodes at have sværest ved at opfylde uden vores 
hjælp. Samtidig finder vi tit god inspiration i selvsamme mål.
Eleverne skal ifølge Fælles mål for faget biologi 2009 efter 9. Klasse være i stand til at ”vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling 
og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil”. En case om skov og skovdrift er velegnet at tage udgangspunkt i da den indeholder interessante økologiske aspek-
ter og samtidig et eksempel på hvordan vi som samfund må finde løsninger på komplicerede problemstillinger.
Før eleverne er i stand til at vurdere noget som helst skal de klædes på hertil. Også her er der inspiration at finde i fælles mål. Eleverne skal kunne anvende viden om ud-
valgte organismer og deres livsytringer i forhold til deres placering i fødenet og tilpasning til levesteder og de skal kunne forklare årsager, betydning og foranstaltninger 
i forbindelse med miljø- og sundhedsproblemer såvel lokalt som globalt. Desuden skal de kunne gennemføre relevante undersøgelser og formulere konklusioner på 
grundlag af egne og andres resultater.
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hvad er ”flot” i denne sammenhæng. 
Naturvejlederen er tydeligvis ikke helt 
tilfreds. Jo, de skal være lige og tykke 
kommer eleverne frem til. Efter lidt 
snak kommer enkelte af eleverne også i 
tanke om dengang de havde sløjd. Hvad 
var det nu de sorte pletter hed… Kna-
ster! Men hvad er knaster egentlig og 
hvordan kan man undgå dem? Natur-
vejlederen trækker dem igennem flere 
bevoksninger og viser hvad kraftig tyn-
ding og manglende underskov kan gøre 
for træernes udvikling af grove grene. 
Til sidst præsenteres eleverne for for-
skellige eksempler på sygdomme og 
skadedyr og hvad man kan gøre for at 
styre udenom katastroferne. Det er ble-
vet tid til en velfortjent frokost, der ind-
tages i en lysning, mens de unge hove-
der slapper af en kort tid.

Rollespil
Nu kommer den mentale udfordring for 
eleverne: Dagens indsamlede viden skal 
bruges i det efterfølgende korte rollespil 
hvor seks interessegrupper: Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornito-
logisk Forening, Danske Træindustrier 
m.fl., skal debattere forskellige scenarier, 
der opstilles af naturvejlederen: 
En ren nåletræsplantage – hvad synes I 
om det? 
Hvad med bøg i monokultur? 
Kan de overhovedet blive enige om 
hvordan drømmeskoven ser ud? 
Hvad sker der med drømmeskoven når 
vi får flere og kraftigere storme, som føl-
ge af klimaændringerne? 
Hvad vil de stille op med alle de æn-
dringer i naturgrundlaget som klima-
ændringerne også fører med men som 
vi ikke har overblik over endnu? 

Video og lyd
Alle argumenter dokumenteres af pres-
segruppen på video og diktafon så der 
kan laves et indslag til tv, internettet el-
ler en trykt avis når eleverne er tilbage 
på skolen.
Naturvejlederen slutter dagen af med at 
præsentere begrebet naturnær skovdrift. 
Ikke som det endelige facit, men som 
samfundets i øjeblikkets bedste bud på 
en løsning på udfordringerne. 
Der er meget der skal bundfælde sig da 
eleverne klokken 12.45 tager bussen til-
bage til København. o

Dagens indsamlede viden bruges efterfølgende til korte rollespil

Antallet af forskellige urter og smådyr tælles op i små tilfældigt udlagte prøveflader

Forløbet modtog i 2008 Skolen for fremtidens idepris. Her overrækker hjerneforsker Peter Lund Madsen prisen
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Af Gunnar Friis Proschowsky & 
Ditte C. Olrik, Naturstyrelsen, 
Nordsjælland, Team Skovfrø og 
Genetik

kan vi forvente andre ekstreme begiven-
heder som hedebølge, storm og vintre 
helt uden frost, eller med særlig hård 
frost og forår med tidlig varme eller sen 
forekomst af nattefrost. Sådanne æn-
dringer i klimaet vil betyde ændrede 
vækstbetingelser for de danske skove.

Tørke, stormfald og oversvømmelse
De fleste af de forventede ændringer i 

Klimaforandringer – 
Hvad betyder det for 
valg af træarter?
Klimascenarier beskriver en fremtid, 
der er forskellig fra det klima, vi kender 
i Danmark i dag. De scenarier, der er 
fremlagt af FNs klimapanel, peger på, at 
klimaet i Danmark i gennemsnit kun 
bliver lidt forandret. Men i den forbin-
delse er det vigtigt at bemærke, at de 
ekstreme begivenheder forventes at bli-
ve hyppigere. Denne sommer har vi op-
levet usædvanlig meget regn. Derudover 
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Bøg forynges som regel ved selv-
foryngelse. Ved skovrejsning er 
det imidlertid nødvendigt at så 
eller plante. Her anbefales bl.a. 
bøg med oprindelse fra Sihlwald i 
Schweiz, der har vist sig glimren-
de under danske forhold. Her ses 
en dansk bøgebevoksning med 
oprindelse fra Sihlwald, der er 
kåret til frøhøst: F.809, Lovrup 
skov.

klimaet fremtræder truende, både di-
rekte i form af tørke, stormfald og over-
svømmelse, men også indirekte fordi 
skadevoldere som svampe og insekter 
kan få forbedrede vilkår. Der kan dog 
også være positive effekter af klimafor-
andringerne. For eksempel vil højere 
temperatur og længere sommerperiode 
kunne øge væksten. 

Klimaforandringer må forventes at for-
rykke træernes naturlige potentielle ud-
bredelsesområder i forhold til i dag. Der 
er udarbejdet scenarier for dette, hvor 
udbredelsesområderne flytter sig mod 
nord og øst. Det forudses, at bøg, eg og 
ask fortsat vil kunne vokse i Danmark. 
Avnbøg og småbladet lind kan forventes 
at få forbedrede vækstbetingelser, idet 
Danmark i dag er i den nordlige del af 
arternes udbredelsesområde. Derimod 

forudses rødgran at få det vanskeligere, 
både som følge af generelt mildere vin-
tre og pga. højere sommertemperaturer. 
Dermed kan rødgran på sigt miste sin 
store anvendelse i dansk skovbrug. 

Nye skove
Når Naturstyrelsen anlægger nye skove 
eller forynger i eksisterende skove, for-
søger vi at tage disse forhold i betragt-
ning. Valg af træart rækker langt ud i 
fremtiden (mindst 80-100 år). Og med 
den naturnære driftsform – som er ba-
seret på, at skoven skal forynge sig selv 
– bliver artsvalget også afgørende for de 
efterfølgende generationer.

Her og nu lægges vægt på to ting;
•	 at provenienser er veltilpassede 
•	 at proveniensen har genetisk bredde 
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Den naturnære skovdrift bygger 
på brug af mange arter og øget 
brug af naturforyngelse og varia-
tion i bevoksningsstrukturen – 
begge dele giver en øget robust-
hed overfor klimaforandringer. 
Fremspiring af bøg og ær.

Når der fokuseres på at vælge proveni-
enser tilpasset nutidens klima, bygger 
det på den nødvendighed, at træerne 
rent faktisk skal etableres og gro under 
de nuværende betingelser. Samtidig må 
en veltilpassethed i udgangspunktet give 
det bedste afsæt for tilpasning til grad-
vise ændringer.

Genetisk bredde
Når der vælges genetisk brede frøkilder, 
er det for at sikre træbevoksningerne en 
robusthed i forhold til ændrede betin-
gelser. En mangfoldighed i genetisk 
henseende anses for et værn mod alt-
omfattende ødelæggelse af en bevoks-
ning, der udsættes for ændrede betin-
gelser. Samtidig giver den genetiske 
bredde også afsæt for en forventning 
om succesfuld foryngelse, når bevoks-
ningen om 80 -100 år, skal forynges un-
der andre betingelser end de nuværen-
de.

Risikospredning
Naturstyrelsen har indført naturnær 
skovdrift i statsskovene. Her tilstræbes 
en gradvis foryngelse af bevoksninger 
og der opbygges bevoksninger med flere 
træarter. Det kan give en risikospred-
ning i forhold til klimaændringer: Hvis 
klimaforandringer eksempelvis sætter 
en træart under særligt pres, kan skov-
klimaet og bevoksningsstrukturen op-
retholdes af de øvrige arter.

Kan man ikke bare...
Der har i dansk skovbrug været en lang 
tradition for at flytte rundt på arter og 
hente nye arter fra udlandet. Og da ud-
bredelsesområderne må forventes at 
flytte sig væsentligt hurtigere end den 
indvandring træarterne præsterede efter 
sidste istid, kan det i den nuværende si-
tuation da også synes tillokkende at 
hente arter og provenienser fra områ-
der, hvor klimaet i dag ligner det, som 
forventes i Danmark i fremtiden. Men 
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Fodgaard, Søren (2011) Vælg klimatilpassede arter og provenienser, SKOVEN nr. 5 s. 
214-215.

Skov, Flemming, Jens-Christian Svenning og Signe Normand, Danmarks Miljøundersø-
gelser  (2006): Sandsynlige konsekvenser af klimaændringer på artsudbredelser og 
biodiversitet i Danmark, Miljøprojekt Nr. 1120 (http://www.klimatilpasning.dk/da-dk/
info/publikationer/publikationer2006/documents/sandsynlige%20konsekvenser.pdf)
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene
 
Sammenligning af provenienser 
http://www.plantevalg.dk/

Beskrivelser af enkelte provenienser:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Produkter/Froe/Froekildebe-
skrivelse/

Naturstyrelsens frøkilde af klitrose bygger på indsamling fra danske bestande og forventes 
at have en genetisk bredde, der giver robusthed også under klimaforandringer. Frøhøst af 
klitrose (L.149, Mosemark skov)

Provenienser
Viden er opbygget gennem skovtræforædling, herun-
der proveniensforskning. Proveniens betegner det vok-
sested, hvor en træbevoksning stammer fra. Gennem 
tiden er der indenfor de fleste træarter afprøvet frøkil-
der, der stammer fra store dele af artens udbredelses-
område. Nogle udenlandske provenienser kan slet ikke 
klare at vokse under danske forhold. Andre klarer sig 
fint. Ved at følge den langsigtede udvikling opbygges 
viden om muligheder for at flytte provenienser. En vi-
den der kan få særlig betydning, når klimaforandrin-
ger kan imødeses.

hvis man flytter rundt på arter, bør man 
forud for flytningen gøre sig følgende 
overvejelser:

Invasive arter
Er der en risiko for, at arten kan blive 
invasiv? Ikke-hjemmehørende arter be-
tegnes som invasive, når de fortrænger 
og udgør en fare for den hjemmehøren-
de natur. Vi har i dag problemer med 
indførte invasive plantearter, f.eks. ryn-
ket rose (Rosa rugosa) og glansbladet 
hæg (Prunus serotina). 

Hvordan passer daglængden? 
Træer er i høj grad påvirket og styret af 
daglængden (forholdet mellem længden 
af dag og nat). Især er daglængden 
stærkt styrende for træers udspring. Ud-
springstidspunktet er betydningsfuldt i 
forhold til risikoen for skader af forårs-
nattefrost. Selvom klimaet ændrer sig, 
vil daglængden forblive den samme. En 
flytning af materiale fra områder (bred-
degrader), hvor daglængden ikke ligner 
den vi har herhjemme, kan derfor være 
vanskeliggjort. 

En løbende undersøgelse af, hvordan 
nye arter og provenienser i praksis kla-
rer en flytning til Danmark, vil være re-
levant, som grundlag for fremtidens 
træartsvalg. o

Tilpasning – et dynamisk begreb 
Optimal tilpasning forudsætter konstant miljø. Ved 
foranderligt miljø er fleksibilitet – tilpasningsevne un-
der skiftende betingelser - vigtig. T ilpasningsevne un-
derstøttes af genetisk variation. Det er populationen – 
ikke individet – der har betydning. Naturstyrelsens 
fremavl sker med vægt på robusthed og tilpasningsev-
ne. Det betyder i praksis, at mange udvalgte træer ind-
går i de frøplantager, der anvendes. Derved sikres en 
stor genetisk variation i de nye bevoksninger, der an-
lægges. 
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Skovøkologi og  
naturkvalitet i 
Rude Skov

- få eleverne i de ældste folkeskoleklas-
ser til at reflektere over begrebet na-
turkvalitet og indikatorer for naturkvali-
tet, fx hvad begrundelsen er for at 
medtage de enkelte elementer? 

Forløbet er netop afprøvet med fire 9. 
klasser, og i den forbindelse er eleverne 
blevet bedt om at evaluere dagen. Turen 
udvikles, blandt andet på baggrund af 
elevfeedback og samtaler med lærerne. 
Drejebogen for dagen ses i boksen. 

Oplæg inden afgang
Den fælles begrebsafklaring på dagen 
starter med en snak om, hvad økologi 
betyder i denne kontekst – eleverne for-
binder ofte kun økologi med fødevarer 
uden sprøjtemidler – selv om begrebet 
økosystem er velkendt for dem. Det 
centrale begreb naturkvalitet arbejder vi 
med ved at eleverne i grupper laver ”co-
operative learning” (CL) øvelsen ”Møde 
på midten”, hvor de først tænker over 
deres egen forståelse, dernæst afstem-
mer den med de øvrige i gruppen. 

Vi samler stikordene sammen og rydder 
lidt op i dem. Til eksempel opstår der 
ofte diskussion om nogle gruppers kva-
litetskrav, nemlig ”næringsrig jord” ver-
sus andres ”varierede jordbundsforhold” 
- og afklaringen af, hvad der giver størst 
kvalitet snakkes igennem og nuanceres. 
I snakken introduceres eleverne til be-
grebet ”ecosystem services” som en 
overskrift for alt det vi bruger bl.a. øko-
systemet skoven til, og som danner ar-
gument for overvågning af skov fx ved 
hjælp af et index for naturkvalitet. 

Forløbet i felten
Eleverne introduceres herefter til det 
praktiske forløb, undersøgelsessteder, 
grej, tidsramme, indexark mv. Der har 
typisk været fem undersøgelsesområder 
og hver gruppe har arbejdet med to om-
råder, i alt inkl. kort intro gennem sko-
ven ca. 1½ times feltarbejde. Skemaet er 
som skrevet tilpasset til folkeskolens ud-
skoling, og kræver udover deres umid-
delbare visuelle registrering af skoven, 
bestemmelse af træarter, registrering af 
skovbundsplanter og som en tilføjelse til 
de oprindelige indexark, registrering og 
bestemmelse af smådyr samt måling af 
jordbunds-pH.

På Naturskolerne i Rude skov og Raad-
vad har vi i de sidste par år bl.a. sat fo-
kus på formidling af biodiversitet og 
skovøkologi. Vores ”almindelige” biodi-
versitetsaktiviteter er tidligere beskrevet 
(nr. 3/2010 p. 30) og i dette skovnum-
mer vil vi gerne fortælle om, hvordan vi 
arbejder med begreberne skovøkologi 
og naturkvalitet, hvilke i sidste ende 
også har forståelse af betydningen af 
biodiversitet i centrum.

Skovøkologi på skema
Naturskoledagen om skovøkologi blev 
initieret af en fascination af de forskelli-
ge metoder til professionel vurdering 
af… kært barn har mange navne: Struk-
turel diversitet, skovstruktur, naturvær-
di, biodiversitet, naturkvalitet, som bl.a. 
er beskrevet i rapporten ”Afprøvning af 
skovstrukturindekser” fra GEUS (findes 
på nettet ved at google titlen). 

Spørgsmålet vi stillede os var: Kan man 
med udgangspunkt i en forholdsvis sim-
pel undersøgelse af skov ved hjælp af et 
afkrydsningsskema tilpasset til niveauet 

Af Dorrit Hansen
Naturskoleleder
Naturskolerne i Rude skov og Raadvad

16
NATUR vejleder  •  20. årg.  •  nr. 3  •  2011 



Eleverne arbejder på egen hånd, men 
lærer og naturvejleder cykler rundt og 
hjælper og inspirerer grupperne, samt 
holder øje med at tiden udnyttes, så un-
dersøgelserne i de to områder nås.

Opsamling og refleksioner
Som det første kigger vi på de dyr, plan-
ter og eventuelle svampe, der er taget 
med retur. Det er nødvendigt, at elever-
ne tager lidt dyr og planter med til op-
samlingen, hvis man vil undgå at de 
kommer hjem uden at have set (genset) 
fx skovsyre. Skemaet fokuserer primært 
på antal af arter, og der slides ikke me-
get på de medbragte håndbøger! 

Opsamlingen tager afsæt i de opnåede 
indextal og elevreaktioner på dem. Un-
der cykelturen forsøger grupperne at 
formulere forventninger til deres områ-
ders naturkvalitet, men det er ikke så 
let. Til gengæld har der været to grup-
per på alle stationer, og alle har været to 
steder og kastet et blik på alle, så tallene 
kan sammenlignes og diskuteres.

Som et sidste element introduceres det 
optimerede skema fra den nævnte rap-
port, ”GEUS Skovstrukturindeks versi-
on 5.0” incl. vejledningen hertil. Grup-
perne diskuterer forskellige spørgsmål, 
der fokuserer på at forstå, hvorfor fx til-

stedeværelsen af nogle træarter bidrager 
til naturkvaliteten, mens andre sænker 
den, og hvad fx hvad dødt ved, vand og 

driftsspor i landskabet betyder for na-
turkvaliteten. Diskussionerne foregår 
i grupperne med kort fælles opsam-
ling for at minimere ”læreren-snak-
ker-tiden” mest muligt (vi slipper 
dog ikke helt for klager – se boks 
med elevevalueringer!). 
Eleverne er skarpe til at regne ud, 
hvorfor fx bestemmelse af smådyr 
ikke er med i det professionelle in-
deks, nemlig at registrering af de øv-

rige parametre faktisk er nok til at 
forudsige diversiteten af smådyr, som 

ellers vil være tids- og udstyrskræven-
de. 

Drejebog, Skovøkologi: 

  9.00 Ankomst og introduktion til dagen
  9.15 Oplæg med indlagt øvelse om dagens  
         centrale begreber og problemstillinger 
  9.45 Pause
10.00 Cykeltur gennem skoven med intro til  
          skovens historie og kort kig på de ud           
        valgte områder.
10.15 Selvstændigt arbejde på to stationer
11.45 Frokost
12.15 Opsamling med kig på udvalgte  
        organismer og dagens resultater.
12.45 Evaluering
13.00 Tak for i dag
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Elevcitater fra evalueringer:

1: Har du lært noget om skovøkologi i dag? (Nævn de 
to eller tre vigtigste ting)
Mange nævner:
Økologi = naturens husholdning
Naturkvalitet
Genkende træarter
Variation i skov er vigtigt

Andre svar: 
Der er forskel på, hvor meget liv der er i forskel-
lige skove
At nogle træer ikke er gode at have
Levesteder
Sammenhænge
Dødt træ er godt for naturen o.m.a.

2: Hvad synes du om at arbejde i skoven i grupper på 
egen hånd?
Mange svarer: 
Nice! 
Godt med ansvar
Fedt at gøre tingene selv
Rart at arbejde selvstændigt
Hyggeligt, spændende
Også godt med tid til hygge

Nogle svarer: 
Det var svært at få hjælp
Gerne mere besøg fra lærerne
Rart at få besøg
Gerne tid til at gå mere i dybden

Enkelte svarer: 
Lidt kedeligt, men ok

3: Betyder det noget for din motivation for det selv-
stændige arbejde, at skovindexet, som I har brugt, 
også (i en anden udgave) bruges professionelt?

Mange svarer: 
Nej, ikke rigtigt

En del svarer: 
Ja, det er da spændende at vide…
De betyder at vores undersøgelser kan bruges
Det gør det lidt mere ”pro”

4: Andre kommentarer:
Sjovt, Spændende
Fed måde at arbejde på
Der blev snakket for meget!
Vi ville gerne have smagt honning!
Lidt langtrukkent.

Dagens sidste ord kommer typisk til at 
handle om selve biodiversitetsbegrebet, 
og den klimarobuste skov, der både har 
høj biodiversitet, når de gælder antallet 
af arter, men også en stor genetisk bred-
de indenfor de enkelte arter. 

Kan man så?
Som sagt stillede vi spørgsmålet, om vi 
kunne få eleverne til at reflektere over 
begrebet naturkvalitet og forskellige in-
dikatorer. Mit indtryk er, at eleverne i 9. 
klasse har mange faglige redskaber til at 
arbejde med emnet og er glade for at få 
lidt hjælp til at sætte deres viden ind i 
en større kontekst. Det vil nok være no-
get lignende med 8., som turen også ud-
bydes til. De er vilde med at arbejde 
selvstændigt i felten, men det faglige ud-
bytte kommer ikke af sig selv derude. 
Det gør til gengæld styrkelse af glæden 
ved at være ude og at være sammen om 
det. 

Variationen i arbejdsmetoder, som fx 
oplæg, CL-øvelse, gruppearbejde ude og 
inde, cykeltur, snak i felten med de en-
kelte grupper osv. er med til at holde fo-
kus, og besvarelser af diskussionsark og 
evaluering tyder på at dagen genererer 
glade elever med solidt fagligt udbytte.

Send en mail til mail@naturskolerne.dk 
hvis du vil se det konkrete materiale.  o
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Skovkarakterer (gennemsnit fra seks hold, 48 er maks.): 

Rødgran (25 år, med stier og opvækst)   20
Bøg (moden, meget åben)   30 
Ær (35 år)   21
Lærk (60 år)   23
Fugtigt område med gl. birk (naturskov)   30

Skema til bedømmelse af naturkvalitet 

Frit efter GEUS UNA-indeks 1 Afst. til marker, by el. vej > 100m 
Bevoksning 2 Flere etager i kronelaget (dvs. træer af ret forskellig højde) 

3 Naturlige lysninger (>100m2)
4 Ingen tegn på at bevoksningen er kunstigt anlagt (plantet) 

Træarter5 Bøg, eg > 10 cm i diam. 
6 Ask > 10 cm i diam. 
7 Rødel > 10 cm i diam. 
8 Lind > 10 cm i diam. 
9 Elm > 10 cm i diam. 
10 Bævreasp, birk, røn, kirsebær, æble, hassel el. kristtorn > 5 cm i diam. 

11 Ingen ahorn, hæg el. sitkagran 
Træer12 Store træer > 50 cm i diam. 

13 Store træer > 80 cm i diam. 
14 Levende træer m. huller el skader 

> 50 cm i diam. 15 Levende væltede el hængende træer > 25 cm. 

Underskov 16 Underskov / opvækst af træer på > 10 % af skovbunden 

17 > 3 arter af træer i underskov 
18 Buskarter i underskov 
19 Underskov fordelt i områder 

Dødt ved 20 Døde eller døende træer 10-25 cm i diam. 

21 Døde eller døende træer 25-50 cm i diam. 

22 Døde eller døende træer > 50 cm i diam. 

23 Stående døde træer  
24 Døde væltede træer m. rod 
25 Døde stammer i skovbunden, flere arter 

26 Døde stammer Rådklasse 1:  
Hårde, med bark 27 Døde stammer Rådklasse 2: Lidt blød, barken helt el. næsten væk 

28 Døde stammer Rådklasse 3: Gennemrådden, blød helt igennem. 

Skovbundsplanter mv. 
29 Grønne skovbundsplanter  

på > 10 % af skovbunden 
30 Skovbundsplanter > 5 arter 

31 Meget mos på stammer  
(> 1 meter oppe) 32 Meget lav på stammer Topografi, jordbund, drift-spor 

33 Højdeforskelle > 5 meter 
34 Store rodkager 35 Store sten, blokke, klipper 

36 God muldbund (pH > 6) 
37 Morbund el. fattig muld (pH < 6) 

38 Solbeskinnede områder i skovbunden 

39 Jordbunden ”uforstyrret” (ikke gravet, kørt op el lign.) 

40 Ingen gravede grøfter 
41 Ingen spor af hugst (fx stubbe) 

Vand42 Ubevoksede vådområder 
43 Sumpskov 44 Vandløb, naturligt  Dyr og dyrespor 45 Spor af pattedyr 46 Fuglereder e.a. spor af fugle 

47 > 5 smådyrarter 48 > 10 smådyrarter 49
50

Jeres eget input (evt.): 
TOTALSUM Indeksværdi 
(antal krydser) 
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Fremtidens skov
anbefalinger fra  
Skovpolitisk Udvalg 2011

turoplevelser i skoven. 
•	Fastholde og udvikle skovenes poten-

tiale i forhold til at bidrage til klima- 
og miljømål. 

•	Fremme bæredygtig skovdrift såvel 
globalt, regionalt (Europa) som i Nor-
den og Østersø-området. 

Udvalget er kommet med en række an-
befalinger til, hvordan samfundets inte-
resser i private og offentlige skove, kan 
imødekommes ud fra en helhedsvurde-
ring,.  

Ved at læse de første sider i rapporten, 
bliver man klar over, at der har været 
fart på debatten i det skovpolitiske ud-
valg lige fra første færd. Der er blevet sat 
spørgsmålstegn ved kommissoriet og 
det faktum, at det ikke umiddelbart skal 
handle specifikt om biodiversitet og at 
anbefalingerne desuden skal kunne im-
plementeres indenfor de eksisterende 
økonomiske rammer. Udvalget har valgt 
at sætte biodiversitet centralt og lavet vi-
sionære og langsigtede anbefalinger, der 
kræver øgede omkostninger, hvis de im-
plementeres.

Nora Skjernaa Hansen, som har været 
DNs repræsentant i udvalget, glæder sig 
i en lille kommentar i Natur og Miljø 
4/2011 p.13 om udvalgets arbejde over, 
at der har været lydhørhed overfor at 
sætte biodiversitet centralt i arbejdet. 
Hun refererer til ”brandmandens lov” 
som en vigtig retningslinje i den forbin-
delse: 1. Red hvad reddes kan, 2: Sluk 
branden, 3: Genopbyg det tabte. Vi skal 
altså passe vældigt på den ”gamle” skov 

Af Dorrit Hansen, Naturskolerne i 
Rude Skov og Raadvad

Den 1. juni 2010 nedsatte regeringen Skov-
politisk Udvalg med det formål at modtage 
de forskellige interessenters anbefalinger til 
en fremtidig skovpolitik. Udvalget aflevere-
de sin rapport i juni i år. Den ligger i sin fulde 
længde på nettet, og er både et velskrevet, 
velillustreret og opdateret materiale med re-
levante informationer til alle, der formidler 
skov. Her er et resume over udvalgets kom-
missorium og anbefalinger samt en lille 
oversigt i forhold til rapportens øvrige nytti-
ge elementer.
 
Skovpolitisk Udvalg har 17 medlemmer 
med repræsentanter fra Dansk Skovfor-
ening, Skovdyrkerforeningerne, Hede-
selskabet, Landbrug & Fødevarer, Træ-
ets Arbejdsgivere, Dansk Træforening, 
Kommunernes Landsforening, Frilufts-
rådet (udtrådt undervejs), Danmarks 
Naturfredningsforening, fællesrepræ-
sentant for WWF Verdensnaturfonden, 
Verdens Skove, DOF Dansk Ornitolo-
gisk forening, Skov & Landskab (Kø-
benhavns Universitet) og Danmarks 
Miljøundersøgelser (Århus Universitet) 
samt særligt udpegede: Hans Okholm 
(fagforbundet 3F) og Kristian Stenkjær 
(jagtinteresser). 

Ifølge kommissoriet skal udvalget:
 - kortlægge og analysere mulighederne 
for at opfylde de flersidige formål for 
skovbruget i Danmark. Det skal ske 
med udgangspunkt i følgende målsæt-
ninger:
•	Fastholde og udvikle skoven som et 

velfærdsgode, hvor befolkningen sik-
res muligheder for friluftsliv og na-

1

Fremtidens 
skov
- anbefalinger fra Skovpolitisk Udvalg 2011

Det Energipolitiske Udvalg 2010-11
EPU alm. del Bilag 297
Offentligt

I rapportens første 
halvdel finder du fx 
data, grafer og fak-
ta om: 
Skovudvikling i Danmark
Skovprocenter lokalt
Ejerskab til dansk skov 
Udvikling i træpriser
Hugst og anvendelse 
Fakta om skovene i klima-
sammenhæng 
Driftsformer og mål for 
biodiversitet
Skov i international sam-
menhæng
Definition af bæredygtig 
skovdrift mv.
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vi har – men også sikre nye skovområ-
der. Hun konstaterer desuden, at der 
trods sværdslag er kommet vigtige an-
befalinger ud af arbejdet, anbefalinger 
som ”vil gøre en væsentlig forskel for 
skovene”. Hvis de implementeres.

Friluftsrådet valgte undervejs at træde 
ud af udvalget, og kommer i en presse-
meddelelse med en forklaring: ”I Det 
Skovpolitiske Udvalg er private skoveje-
res økonomiske interesser tilsyneladen-
de vigtigere end at sikre den brede be-
folknings mulighed for naturoplevelser i 
skovene. Det vil Friluftsrådet ikke ac-
ceptere.” Det er problematikken om-
kring adgangen til de private skove, der 
spøger igen.

Nå, men hvad er man så blevet enige 
om i udvalget? Anbefalingerne er samlet 
i fem emner:

1. Bedre mulighed for friluftsliv og naturop-
levelser
Målrettet skovrejsning
Dialog og samarbejde
Tidssvarende adgang til skoven

2. Bidrag til Danmarks klimaforpligtelser
Yderligere skovrejsning
CO2-kreditter til at fremme øget bin-
ding og lagring af kulstof i skovene
Bæredygtig produktion og øget forbrug 
af træ og biomasse

3. Bevarelse og styrkelse af biologisk mang-
foldighed
Indsats med fokus på: 
Naturmæssigt særlige værdifulde skove 
(hot-spots)
Skov-arter
Naturhensyn i den almindelige skovdrift

4. Udvikle og sikre økonomisk bæredygtig-
hed
Fokus på:
Skovbrugets velfærdsydelser
Bæredygtig produktion og forbrug af 
træ
Skovbrugets rammevilkår

5. Skoven i international sammenhæng
Høj fokus på udviklingen af verdens 
skove
Fokus på at inddrage interesseorganisa-
tioner ved internationale forhandlinger

Udvalget anbefaler altså helt overordnet 
at satse på at plante nye skove, at beskyt-
te naturværdier i skovene, og at øge en 
bæredygtig produktion af træ til træ-
produkter og energi. I det sidste afsnit i 
rapporten udspecificeres anbefalinger-
ne, og deres samfundsmæssige konse-
kvenser uddybes og vurderes i en række 
tabeller. Det kan blive godt, men der 
skal pukles – og betales.

Niels Ehlers Koch, leder for Center for 
Skov og Landskab og formand for Skov-
rådet (der rådgiver miljøministeren i 
skovbrugsfaglige spørgsmål) sender en 
opfordring til den nye regering, som af-
slutning på en kronik om skov i Politi-
ken den 6. oktober: 
”Vi må arbejde for, at skovene kommer til at 
spille en væsentlig rolle, der gavner klimaet, 
produktionen af træ, biodiversiteten, rent 
vand, friluftsliv, folkesundhed og en sikker 
forsyning med vedvarende energi. Og skove-
ne kan levere det hele. Nu mangler vi kun, at 
den nye regering også leverer.”

Find rapporten ”Frem-
tidens skov - anbefa-
linger fra Skovpolitisk 
Udvalg 2011: 
http://www.ft.dk/
samling/20101/alm-
del/epu/bi-
lag/297/1015750.pdf

Læs DNs tema om i 
Natur & Miljø 4/2011 
om Den levende Skov: 
http://viewer.zmags.
com/publication/
e155d66e#/
e155d66e/1 

Se uddybning om år-
sagen til Friluftsrå-
dets udtræden af 
Skovpolitisk Udvalg 
og konflikten omkring 
adgangen til de priva-
te skove: http://www.
friluftsraadet.dk/me-
dia/138033/presse-
meddelelse_friluftsr_
det_tr_kker_sig_
fra_skovpolitisk_ud-
valg.pdf 

Læs Niels Ehlers Kochs 
kronik i Politiken 6. 
oktober 2011:
http://politiken.dk/
debat/kroniker/
ECE1413834/skovene-
boer-vaere-med-i-re-
geringens-politik/ 

Foto
Klaus Peter Brodersen
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Da regnskoven blev dansk
22
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Regnskoven ligger langt væk fra Danmark, 
alligevel er bevarelsen af den en folkesag, 
der har engageret hundredtusindvis af 
danskere landet over

Fjernsynet har været et vigtigt middel 
og mon ikke TV-ikoner som BBCs Da-
vid Attenborough har været med til at 
bringe orangutangen helt ud i stuerne. 

Går vi længere tilbage i historien har 
tegneserier om Tintin, Tarzan og ikke 
mindst det velbeskrevet møde mellem 
Henry Stanley og Dr. Livingstone bragt 
fantasien i spil. Landets zoologiske ha-
ver har haft en vigtig rolle i formidlin-
gen af regnskovene og har allerede tid-
ligt kunne fremvise imponerende bæster 
fra den vilde jungle. Med åbningen af 
Randers Regnskov i 1996, blev det fasci-
nerende økosystem endnu mere nærvæ-
rende for den almindelige dansker.

Da jungle blev til regnskov
Men også en lille miljø- og naturfor-
ening har sin plads i historien om, hvor-
dan danskerne tog regnskoven til sig. 
Verdens Skove, tidligere kendt som 
Regnskovsgruppen Nepenthes eller blot 
Nepenthes, tog i starten af 80’erne kam-
pen op for regnskovene. Danskernes 
kendskab til regnskoven var dengang 
noget mindre nuanceret end i dag. 

Regnskoven var en tegneseriekulisse, et 
baggrundstapet for fantasiforestillinger 
om det, der var vildt og anderledes. 
Dogmeskifte i danskernes bevidsthed 
fra den karikerede ”Tintin-jungle” med 
kannibaler til den naturvidenskabelige 
regnskov, var et af foreningens første 
opgaver. Formidling var fra start for-
eningens primære opgave og da bølgen 
gik højest blev der afholdt mere end 200 
foredrag årligt, der var indsamling igen-
nem ulandskalenderen, mens det sprøj-
tede ud med undervisningsmaterialer, 
bøger, undervisningsfilm og dias-shows 
- alt sammen drevet af et enormt frivil-
ligt engagement, der fortsat kendetegner 
foreningen.

Nepenthes var den danske udmøntning 
af en international miljøtrend i 80’erne 
drevet af bl.a. WWF, mens nye regn-
skovsorganisationer skød op som pad-
dehatte, bedst kendetegnet ved Rainfo-

rest Alliance (1987) og ikke mindste 
Rainforest Foundation(1989) der blev 
stiftet af musikeren Sting. Vejen for en 
af Danmarks største kampagnesucceser 
lå åben.

Danskernes Regnskov
En stor del af succesen i Danmark skyl-
des en simpel opfindelse, der gav almin-
delige danskere mulighed for at få en 
personlig aktie i regnskoven. Regn-
skovscertifikatet blev lanceret sammen 
med kampagnen ”Red Regnskov” i 
1989. Over 200.000 danskere købte et 
certifikat og var dermed med til at støtte 
Verdens Skoves opkøb af regnskov i Co-
sta Rica og Ecuador. Skoleklasser, ar-
bejdspladser og privatpersoner blev en 
del af kampagnen og fik et farvestrålen-
de bevis, som køberen kunne hænge op 
hjemme i stuen. På trods af, at Verdens 
Skove den gang var en lille forening, fik 
kampagnen en utrolig gennemslags-
kraft. Næsten halvdelen af danskerne 
har i dag kendskab til regnskovscertifi-
katerne.

Tiderne og danskernes miljøbevidsthed 
har ændret sig. Men regnskoven er om 
noget mere vigtig end nogensinde for at 
kunne løse de globale udfordringer, vi 
står overfor i disse år med klimaforan-
dringerne og det katastrofale tab af 
dyre- og planteliv. Derfor har Verdens 
Skove besluttet sig for at genlancere 
regnskovscertifikaterne.

Denne gang går kampagnemidlerne til 
Nicaragua – nærmere bestemt Rio San 
Juan på grænsen til Costa Rica, der er et 
af de mest spektakulære skovområder i 
verden, med bl.a. en unik bestand af 
grønne Ara-papegøjer. Der er ændret 
lidt i det tidligere opkøbskoncept og 
pengene fra regnskovscertifikaterne går 
til lokale bønder, der har regnskov på 
deres jordlodder. Bønderne modtager 
en årlig betaling for at bevare skoven og 
midlerne investeres i udviklingen af al-
ternative indtægtskilder, der kan gå 
hånd i hånd med skovbevarelse. Det 
kan for eksempel være gennem kakao-
produktion eller bæredygtig turisme.

Af Kristian Jørgensen 
formand for Verdens Skove

Fotos i artiklen:  
Julie Helquist
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Oplysning og indsamling går hånd i hånd
Kampagnes umiddelbare fokus ligger i 
indsamlingen af midler til det konkrete 
projekt, men formidlingen er efter vores 
synspunkt af lige så høj vigtighed. Først 
og fremmest handler det om at give 
danskerne handlemuligheder og opti-
misme for en sag, der ellers kunne teg-
nes dystre udsigter for. 
Der vil derfor sideløbende med indsam-
lingsaktiviteterne blive udviklet initiati-
ver med det formål, at fascinere modta-
geren med et håb om, at dette kan 
fremme en ændret forbrugeradfærd. En 
øvelse der går hånd i hånd med forenin-
gens politiske arbejde og øvrige kom-
munikationstiltag. Fundamentet for den 
ændrede adfærd er forståelsen for vig-
tigheden af regnskoven, ikke blot fordi 
den er flot og fascinerende, men fordi 

den er en del af selve livsgrundlaget for 
menneskeheden. 

Med naturens egen oplysningskampag-
ne er klimaændringerne blevet mærk-
bare i Danmark og har man ikke selv 
oplevet vand i kælderen efter et somme-
rens skybrud, så kender man nok efter-
hånden én der har. Det faktum, at op til 
en femtedel af det menneskeskabte ud-
slip af drivhusgasser stammer fra skov-
ødelæggelser er ikke længere blot et 
problem omkring ækvator, men nu også 
i Københavns gader. 

Historisk har kampagnetilgangen for 
miljøbevægelserne spillet på følelser 
som; ”det er synd for orangutangen” el-
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I november måned er der store støttekoncerter i Århus, København og 
Herning. En mindre regnskov opsættes i Århus Midtby i 10 dage, og en 
fotoudstilling af de bevarede områder bevæger sig landet rundt. Datoer-
ne findes på redregnskov.dk.
Regnskovsrydning er årsag til op til en femtedel af den menneskeskabte 
CO2-udledning ifølge FNs klimapanel
Flertallet af alle landjordens arter af planter og dyr lever i regnskoven. 
Lige nu udryddes ca. 140 arter i snit om dagen. 
Man bestemmer selv prisen på et regnskovscertifikat, men for 200 kr. 
kan man være med til at bevare et område på størrelse med en god 
dansk villagrund. Det også muligt at købe kalendere, plakater, frø til en 
regnskovsplante, eller en CD som støtter regnskovsbevarelsen.

Verdens Skove (tidligere Nepenthes) arbejder for beskyt-
telse og bæredygtig brug af verdens skove - både de 
danske skove og regnskovene.
Læs mere om det første opkøb og se billeder fra de beva-
rede områder på www.verdensskove.org/regnskoven-er-
reddet
Køb et regnskovscertifikat, en bæredygtig julegave eller 
start din egen regnskovsindsamling på www.redregn-
skov.dk

ler ”det er synd for indianerne” eller blot 
billeder af storskala ødelæggelser har 
solgt sagen. Vinkler der sagtens kan 
vække adfærdsændringer og sikre, at 
der bliver lagt penge i kampagnekassen 
- men vi vil længere ind. Nok er skov-
ødelæggelser ikke æstetisk pæne og det 
er da synd for dyrene, men motivatio-

nen bør tage afsæt i det smukke og fa-
scinerende vi vil bevare og det faktum, 
at du kan vælge en bedre fremtid for dig 
selv og dine børn, end den vi ellers får 
stillet i udsigten. o
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Fakta om skov
•		31	pct.	af	verdens	samlede	landareal	er	dækket	af	skov
•		1,6	milliarder	mennesker	verden	over	er	afhængige	af	skove	til	at	opretholde	deres	livsgrundlag
•		300	millioner	mennesker	bor	i	skove
•		80	pct.	af	verdens	skove	er	i	offentligt	eje
•		Værdien	af	verdens	handel	med	skovprodukter	er	skønnet		til	327	milliarder	US$	(2004)
•		80	pct.	af	verdens	biodiversitet	på	land	er	knyttet	til	skove
•		36	pct.	af	verdens	skove	er	“primærskov”	(dvs.	ikke	væsentligt		påvirket	af	mennesker)
•		12	pct.	af	verdens	samlede	skovareal	drives	primært		for	at	bevare	biodiversitet
•		30	pct.	af	verdens	skove	udnyttes		til	produktion		af	træ	og	andre	skovprodukter
•		Den	registrerede	hugst	i	verdens	skove	er	ca.	3,4	mia.	m3	årligt
•		15-17	pct.	af	verdens	menneskeskabte	udslip	af	CO2	stammer		fra	rydning	og	forarmelse	af	skove	i	troperne
•		Det	globale	skovareal	falder	ca.	0,13	pct.	hvert	år
•		Det	globale	lager	af	kulstof	i	verdens	skove	falder	ca.	0,17	pct.	hvert	år

Skovene i international sammenhæng

Verdenskortet viser, hvor afskov-
ning og skovtilgang konkret er 
stærkest i hvert enkelt land, men 
uden angivelse af størrelsesorde-
nen. 

Kilde Guiden Sustainable Forest 
Mangement fra Convention on 
Biological Diversity, 2010. 
Læs mere på http://www.cbd.
int/development/doc/cbd-good-
practice-guide-forestry-booklet-
web-en.pdf

Global forest cover and deforestation hotspots

Skovene dækker lige nu ca. 31 % af jordens samlede landareal, svarende til 4 mia. 
hektar, men der forsvinder ca. 5 mio. hektar (0,13 %) årligt. 

Der findes flere internationale fora, der arbejder med globale målsætninger på om-
råder der har betydning for skovene, bl.a. FN´s skovforum, som har fire hovedmål-
sætninger: 1) - at stoppe tabet af skovareal, 2) - at øge skovenes multifunktionelle 
værdier, 3) - at øge arealet med beskyttet og bæredygtigt drevet skov, samt 4) - at 
vende nedgangen i udviklingsbistand rettet mod skove og mobilisere nye ressourcer 
til at gennemføre bæredygtig skovdrift. 
  
Kilde til tekst og oversigten fakta om skov: Skovpolitisk Udvalg 2011. Læs mere i 
rapporten Fremtidens skov p. 24 ff, findes på nettet ved at google titlen.         o

Samlet af Dorrit Hansen og Stella 
Blichfeldt
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Har klimaproblematikken overskygget snak-
ken om skovenes biodiversitet?   
Nææh, jeg synes snarere, at klimaproble-
matikken generelt har forstærket fokus 
på skovenes multifunktionelle rolle, her-
under i forhold til miljøbeskyttelse og 
beskyttelse af biodiversitet. Så selvom 
indgangsvinklen ”klima” ofte er den pri-
mære, så fører det alligevel til en masse 
fokus - også på biodiversiteten. I mine 
øjne nok også mere end hvis der slet ikke 
havde været nogen klimadagsorden.
 
Så klimaproblematikken har ikke haft konse-
kvenser for arbejdet med at sikre biodiversi-
tet?
Fokus i sig selv kan være godt og på 
mange punkter vil en klimadagsorden og 
en biodiv-dagsorden jo snildt kunne gå 
hånd i hånd. Det er fx som hovedregel 
tilfældet, at artsrige og varierede skove, 
som typisk er dem der er mest rige på 
biodiversitet, også er de mest robuste og 
modstandsdygtige overfor storm, tørke, 
insektangreb og andre direkte eller indi-
rekte følger af klimaforandringer. Derfor 
vil strategier for bedre tilpasning til 
fremtidens klimaforandringer for skove-
nes vedkommende ofte kunne under-
støtte strategier for fremme af den biolo-
giske mangfoldighed. 
 
Når det drejer sig modvirkning af klima-
forandringer er billedet mere broget, og 
det afhænger især af, hvilken strategi 
man konkret vil forfølge. Vil man fx satse 
på at spare mere kulstof (og dermed bio-
masse) op i skoven med den konsekvens 
at skovene typisk holdes i længere om-
drifter og bliver ældre, før de forynges, så 
vil det som hovedregel være til gavn også 
for biodiversiteten. Vil man derimod 
hellere satse på at øge skovenes produk-
tion af træ til byggeri, møbler osv. (hvor 
CO2  i form af kulstof vil kunne oplagres 
i mange år) og træ til energi (som kan 
erstatte afbrænding af fossile brændsler) 
så kan der opstå et dilemma: Vil dette 
kunne gennemføres uden at det sker på 
bekostning af biodiversiteten? Det kan 
det ikke nødvendigvis, og der må man så 
foretage en afvejning mellem klimahen-
syn og hensyn til biodiversitet. Det er et 
spændende område, hvor der er brug for 
gode gamle dyder som forskning, viden 
og god forståelse for skovdyrkningsprak-
sis.

Hvad gør du som medarbejder i NST, som led i 
et internationalt arbejde for verdens skove? 
Deltager i møder i EU, FN og forskellige 
andre sammenhænge, hvor jeg prøver at få 
danske synspunkter igennem og gøre en 
forskel til det bedre. Det kan sikkert virke 
bureaukratisk og fjernt, og det er det vel 
også, men til syvende og sidst er det jo ofte 
beslutninger, der træffes internationalt el-
ler i EU, som i sidste ende får betydning 
for forvaltningen af den enkelte parcel i 
skoven, også i Danmark. Habitatdirektivet 
og udpegningen af Natura 2000 områder 
er et af de mere kendte eksempler herpå. 
EU-refusion til skovplantning er et andet. 
Det billiggør jo hver eneste krone vi fra 
dansk side spenderer i tilskud til skov-
plantning. På verdensplan medførte en be-
slutning fra 2007 om at inddrage C02-ud-
slippet fra afskovning i troperne i de 
globale klimadrøftelser at bevillingerne til 
beskyttelse og retablering af tropeskove i 
dag er markant forøget i forhold til situati-
onen før 2007.  
 
Kan du nævne eksempler på, hvad du er arbej-
der med?
EU-arbejdsgruppe om offentlige indkøbs-
politikker for træ. Forhandling af en juri-
disk bindende aftale om skove i Europa. 
EU Forest Strategi. CBD Safeguards for 
biodiverstitet.
 
Hvad synes du er vigtigt at naturvejledere i 
Danmark bringer videre i deres formidling om-
kring skov på verdensplan? 
At vi som forbrugere selv er med til at sæt-
te et fodaftryk, som påvirker skovene over 
hele verden. I Danmark forbruger vi 3-4 
gange så meget træ, som vi selv producerer 
i danske skove. Vi bruger også landbrugs-
afgrøder, som kan være produceret på ryd-
det regnskovsjord: soja, palmeolie, okse-
kød, kaffe... Og konvertering af skov til 
landbrugsjord er ofte en væsentligere årsag 
til skovrydning end brug af træ. Det bety-
der ikke, at vi skal holde op med bruge dis-
se ting, men vi må godt være mere bevid-
ste om, hvor de stammer fra - og, hvor det 
er muligt, stille krav om dokumentation 
for bæredygtig produktion. På den måde 
giver man jo incitament til at skovene dri-
ves ordentligt med tanke både på de kom-
mende generationer og på biodiversitet 
mv. Naturstyrelsen har udgivet en vejled-
ning om køb af bæredygtigt træ - den lig-
ger på nettet og er nem at bruge. o

Redaktionen har sendt 
et par velvalgte spørgs-
mål til forstfuldmægtig 
Christian Lundmark, 
som arbejder i Natur-
styrelsen med skovpro-
blematikker set i inter-
national sammenhæng.
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Historien om  
skovrejsningsprojekt 
”Gulddysse Skov”

Skoven er rejst af Naturstyrelsen (NST) 
som har betalt størstedelen af tilplant-
ningen, mens Københavns Energi, 
Gundsø (nu Roskilde) Kommune, og 
Jyllinge Vandværk har betalt jordkøbe-
ne. Stort set alle arealerne har tidligere 
været privatejet landbrugsjord.

 ”Skoven” blev startet med ca 12 ha do-
neret fra daværende Gundsø Kommune. 
På de 10 år er den vokset med 100 ha 
indenfor skovrejsningsområdet. Disse 
arealkøb er dog helt overvejende sket 
via donationer fra Københavns Energi. 
Københavns Energi medfinansierer pro-
jektet, fordi der er vigtige vandindvin-
dingsinteresser i området, og ny skov er 
en effektiv måde at beskytte grundvan-
det. Al jord til skovrejsning er købt i fri-
villig handel. Det har aldrig været på 
tale at ekspropriere for at skaffe arealer 
til den nye statsskov.Af skovfoged Jens Nielsen

Naturstyrelsen Østsjælland

Det begyndte i 1996 med, at en lokal 
mand, der sad i byrådet, henvendte sig 
til Naturstyrelsen (dengang Skov- og 
Naturstyrelsen) for at drøfte statslig sk-
ovrejsning i området ved Gundsømagle. 
Det passede ind i alle de rigtige målsæt-
ninger. Økonomi var der også, og i 1997 
blev der holdt møde med lodsejerne i 
området. De var positive og området 
kom nu ind i regionplanen. Fra 1997 til 
2000 var der flere lodsejer- og borgerhø-
ringer; nødvendig myndighedsbehand-
ling; finansieringen kom på plads. Alt 
faldt positivt ud, så d. 19. april 2001 var 
der indvielse af skoven

I foråret havde Gulddysse Skov 10 års fød-
selsdag. 
Den er meget brugt og besøgt. Først og 
fremmest af lokalbefolkningen. De har 
støttet og bakket op om skovrejsningen 
hele vejen igennem. De har taget skoven 
til sig.

Billedtekst - foto 1: 
Gulddysse skov, opkaldt efter en lokal 
gravhøj, Gulddyssen, ligger ved Gund-
sømagle, tæt ved Jyllinge, ved Roskilde 
Fjord, i Nordsjælland. Den er nu på 120 
ha. Hele projektområdet er på 220 ha. 
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Hvorfor er skoven rejst?
Folketinget vedtog i 1989 en hensigtser-
klæring om en fordobling af det danske 
skovareal over de næste ca. 100 år. Be-
slutningen om Gulddysse Skov er et re-
sultat af denne beslutning. Mere konkret 
er skoven dog etableret for at beskytte et 
vigtigt vandindvindingsområde samt 
skabe nye bynære, rekreative arealer. 
Yderligere positive effekter er CO2-bin-
ding (ca. 10 tons CO2 pr ha årligt hvil-
ket svarer til én danskers gennemsnitli-
ge udledning) samt bedre forhold for 
den vilde flora og fauna samt mere tøm-
mer til kommende generationer. Dan-
mark er langtfra selvforsynende med 
træ.

Skoven er super vellykket – hvorfor?
Næsten alle danskere synes skovrejsning 
som udgangspunkt er positivt. Dan-
mark er inddelt i 3 zoner: Skovrejsning 
ønsket, skovrejsning uønsket og en mel-
lemzone. Næsten al skovrejsning foregår 
i zonen ”skovrejsning ønsket”. Sådan er 
det også med Gulddysse skov. Der 
manglede skov i området, og så har vi 
også haft et vist held: De lokale har villet 
sælge jord til os og der har, via godt 
samarbejde med Københavns Energi, 
kommunen og Jyllinge Vandværk været 
penge til (næsten) det hele. På det prak-
tiske plan er også gået godt: Alle anlæg 
og aktiviteter har været vellykkede: Træ-
er, veje, bålpladser, hundeskove og an-
dre publikumsfaciliteter, oprensning af 
søer og vandhuller. Der har kun været 
små problemer.

Handlemuligheder
Naturstyrelsen har lavet tingene, så 
snart vi kunne. Hver gang vi har købt et 
nyt real, har vi tilplantet det, eller hvad 
vi nu skulle gøre med det og åbnet det 
for skovens gæster med nye skovveje. 
Ok, det er dyrere og mere besværligt 
end at vente til man har store arealer og 
så, fx, lave alle vejene på en gang. Men 
det giver en god, lokal forankring!

Så lokalbefolkningen har hele tiden 
kunnet se udviklingen, når nu en land-
mand havde solgt jord til os, så kom det 
alle til gode straks efter.

Så snart vi har lavet noget, der kan 
have skovgæsternes interesse, så kom 
det i avisen. Også her har vi været heldi-
ge, for blandt de lokale, der bruger sko-
ven meget, er der en journalist fra det 
lokale dagblad. Det har givet masser af 
god omtale.

En ”ja-kultur”
Så har vi haft en ”Ja-kultur”. Når vi har 
fået en henvendelse fra nogen, der ville 
et eller andet i skoven har vi i de fleste 
tilfælde givet lov. Sådan var det med vo-
res MTB rute, som Jyllinge Cycle Club 
har lavet en god del af og sådan var det 
med grusvejen igennem vores sydlige 
hundefold: Den blev lavet af de lokale 
hundeluftere. En af dem var vognmand, 
og hun (!) fik andre hundeluftere med 
på ideen, så de lavede en udmærket 
grusvej, der kommer til at holde i man-
ge år.

De første træer plantes i 2001. Mange skoleklasser, andre borgere, lokalpolitikere…. Alle fik lov at plante træer, og der var snobrød og andet godt
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På et tidspunkt overtog vi et nyt areal, 
hvorpå der var tre små søer. De to af 
dem rensede vi op. Det var noget be-
sværligt og dyrt. I det ene var der 
mængder af gammelt affald. Bl.a. rester-
ne af to biler! Nu er det to lækre vand-
huller med nattergal, salamander o.a.

Og så er der publikumsfaciliteterne
Bålpladser, vejene, overnatningspladser, 
2 hundeskove. 2 sheltere, MTB rute.
Heldigvis er der stadigvæk mest skov!
Og det er mest hjemmehørende træar-
ter og mest løvtræer, vi planter. Her  
rangordnet efter, hvad der er mest af, 
som bestandstræer: EG, BØG, SPIDS-
LØN, RØDGRAN, DOUGLASGRAN, 
ASK, SKOVFYR, ÆDELGRAN. I skov-
bryn og som ammetræer indplanter vi 
en lang række andre, også hjemmehø-
rende træer og buske bl.a. rødel.

Målet er at skabe stabile skove, der på 
sigt kan give en værdifuld træprodukti-
on sammen med et stort naturindhold, 
rekreative muligheder og landskabelige 
værdier.

Godt naboskab
Som noget nyt er vi begyndt at så agern 
i stedet for at plante eg. Det har flere 
fordele. En af de vigtigste er, at det er 
billigere. 1 ha plantet eg med hegning 
og rensning i 4 år koster ca 55.000 kr. 
En ha sået eg med hegn koster 20.000 
kr. De selvsåede planter er også stærke-
re, og miljøbelastningen er mindre. Der 
er selvfølgelig også ulemper. Den største 
ulempe er, at det tager meget længere 
tid for planterne at komme ovenover 
ukrudtet og kvæle dette. Det er i øvrigt 
årsag til et af de eneste problemer vi har 
med lokalbefolkningen i Gundsømagle: 
Når tidslerne, der står massivt over de 
såede ege, kaster deres frø, så står der 
hvide skyer af tidselfrø ind i folks haver. 
Det er en udfordring for det gode nabo-
skab!

Flådeege
En del af egene er i øvrigt fra agern 
samlet i flådeege-bevoksninger – altså 
gamle egebevoksninger plantet i 1. halv-
del af 1800 tallet  -  i vore gamle skove. 
For 3 og 5 år siden havde vi gode olden-
år, så vi lavede lokal indsamling, hvor 

Skov er ikke bare skov - i hvert fald ikke, når vi snakker statslig skovrejsning. I Gulddysse Skov er ca. 
60% af arealet skov, men de resterende 40% er enge, søer, moser og andre åbne arealer, hvor man kan 
få en anden landskabs- og naturoplevelse. 
”Ørebjerg” – den mest markante bakke i området. På knap halvdelen har vi ladet den blive en græs-
slette. Fra toppen kan man nyde en vidtstrakt udsigt til Roskilde Fjord. Sletten bliver slået af en lokal 
landmand nogenlunde for værdien af græsset og EU tilskuddet.
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10 år efter ser det sådan ud.

ansatte og deres familier, spejdergrup-
per, skoleklasser o.a. kunne samle agern 
til os, og hvor den ansatte var garant for, 
at de kom fra de rigtige bevoksninger. 
Vi betalte 20 kr/ kg og fik udmærkede 
agern. (De koster ellers ca 50 kr /kg). Så 
Gulddysse skov har også, om ikke flåde-
ge, så efterkommere efter disse.

Borgerinddragelse og lokal forankring
Fra starten har der været nedsat et skov-
rejsningsråd. Her sidder Roskilde Kom-
mune, NST og interesseorganisationer 
som DN, DOF, DIF og repræsentanter 
for lokale borgere, mv. Alle planer er 
udarbejdet i samarbejde med dem, efter 
oplæg fra os.

Gulddysse Kulturgård
Skoven er rejst bl.a. andet på Guldysse-
gårdens gamle jorde, og Gulddyssegår-
den er nu en kulturgård, ejet af Roskilde 
Kommune. Den bliver gennemrenove-
ret med frivillig arbejdskraft. Et herligt 
hold af gamle håndværkere, ingeniører 

og hvad de nu har arbejdet med. De har 
også været primus motor på ansøgnin-
ger til Friluftsrådet (i samarbejder med 
lokale skoler) og til Grønt Partnerskab 
(med Roskilde Kommune som partner), 
så der nu er skaffet midler til opførelse 
af en Økobase-bygning. De to sheltere, 
der allerede er opført, er også på deres 
foranledning. Vores samarbejde med 
Gulddyssegården er også en af grunde-
ne til, at det lokale samarbejde kører så 
godt!

Fremtiden
De første træer kan snart, i år eller næ-
ste år, udtyndes maskinelt med positivt 
dækningsbidrag. Vi skal til at etablere 
nye skovveje og skov på det nyerhverve-
de areal, så skovens nordvestlige og syd-
østlige dele bliver sammenhængende. 
Økobasen bliver færdig, så skoleklasser-
ne kan komme i gang med at bruge sko-
ven i undervisningen. Så, det tegner 
godt. o
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De usynlige 
skove viser 
sig frem
Og folk ved slet ikke hvor meget mere 
gavn skovene kunne gøre hvis samfun-
det investerede mere i skovenes mulig-
heder og købte skovenes produkter.

Problemet er ikke bare dansk, det er 
globalt. Derfor har FN erklæret 2011 
som internationalt skovår: Hele verden 
skal høre og se skovenes enorme mulig-
heder for masser af gode formål.

Meningen med Skovens Dag
Skovenes usynlighed i befolkningens 
bevidsthed er et ældgammelt problem i 
Danmark. Derfor har Dansk Skovfor-
ening og Naturstyrelsen afholdt Skovens 
Dag hvert år siden 1995 (Styrelsen be-
gyndte allerede i 1994 i statsskovene).

Vi vil vise befolkningen hvad der sker 
bag de grønne kulisser:

Hvordan producerer skovbruget bræn-

Af Martin Einfeldt
kommunikationschef i Dansk 
Skovforening

Siden 1995 har de private, kom-
munale og statsejede skove i fæl-
lesskab arrangeret Skovens Dag 
hvert år. Formålet med dagen har 
ikke ændret sig, og behovet er 
større end nogensinde.

Skovbrugets forhold til omverdenen er et  
paradoks:
5 millioner danskere kender og elsker 
skoven. Men de allerfærreste ved, hvad 
der sker i skoven til daglig, hvad sko-
vens folk arbejder med og hvilken nytte 
arbejdet gør. Millioner af danskere bli-
ver overraskede, når de hører at der er 
mennesker, der arbejder med skov i 
Danmark.

Skovbrug er et usynligt erhverv her i 
landet, og skovens gavn for klimaet, 
biodiversiteten, folkesundheden, grund-
vandet og mange, mange andre gode 
ting er ukendt for millioner af danskere. 

Fotos: Eva Skytte

32
NATUR vejleder  •  20. årg.  •  nr. 3  •  2011 



de, flis, møbeltræ og bygningstræ, og 
hvorfor er det godt for klimaet og miljø-
et? 

Hvad gør skovbruget for at sikre op-
vækst af ny skov, når træer bliver fæl-
det? 

Hvad gør skovene for biodiversiteten, 
og hvorfor er det godt? 

Hvilke grupper (spejdere, ryttere, rolle-
spillere, hundetrænere, mountainbikere 
og mange, mange flere) bruger skovene, 
og hvad får de ud af det?

Denne ene dag om året får skovene og 
skovbruget enorm og værdifuld op-
mærksomhed: Normalt kommer cirka 
30.000 gæster ud i skovene på Skovens 
Dag, og medieopmærksomheden om 
skovene er større end i hele resten af 
året.

Stor forskel på arrangementerne
Normalt er der arrangementer i cirka 50 
private, kommunale og statsejede skove 
på Skovens Dag.

For nogle arrangører er et stort besøgs-
tal et succeskriterium. Andre arrangører 
stræber mere efter en god og tæt dialog 
med de besøgende.

De bynære statsskove kan få tusinder af 
besøgende og har ofte masser af aktivi-
teter dagen lang. 

Samtidig har mange private skove erfa-
ret, at de får den bedste dialog og de 
bedste nye netværk på mindre vandre-
ture. Sådanne arrangementer kan gen-

nemføres enkelt, billigt, 
uhøjtideligt og med stor 
succes.

For Skovens Dag er det vig-
tige ikke antallet af gæster 
på det enkelte arrangement. 
Det vigtige er, at der er 
masser af skove over hele 
landet, både private, kom-
munale og statsejede, der 
åbner op og viser sig frem. 
Og viser hvilken nytte sko-
ve gør og kan gøre for hele 
verden.

Masser af naturvejledere involveret
Måske har du selv afholdt Skovens Dag 
mange gange. Måske overvejer du at 
gøre det.

Under alle omstændigheder: På www.
skovforeningen.dk under ”Rådgivning” 
og derefter ”Skovens Dag” kan du finde 
eksempler på tidligere arrangementer, 
ideer til aktiviteter og gode råd til mar-
kedsføring og planlægning.

Held og lykke med arrangementet.

Tid og sted for næste Skovens Dag
Skovens Dag afholdes normalt en søn-
dag omkring 1. maj. I 2012 bliver det 
den 29. april.

Skovens Dag markedsføres normalt 
med et tema, der er så bredt, at det kan 
dække hele skovens og skovbrugets 
mangfoldighed. Det er helt op til de en-
kelte arrangører, hvordan de vil (eller 
ikke vil) bruge temaet i deres arrange-
ment. Der er endnu ikke valgt tema for 
Skovens Dag 2012. o
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mere og marimbaer. Musikpladsen by-
der på faste installationer, mest i form af 
hule træstammer, der er udskåret, så de 
kan give mange forskellige toner, lyde 
og rytmer. Du kan også bruge din egen 
stemme til sang og lyde.
Og du kan klappe i hænderne og stampe 
med fødderne.

KAKKAFONI   
Hvis alle spiller hvert sit oven i hinan-
den på en og samme tid, bliver det en 
kakkafoni eller et lyd-tableau. Det er 
ofte det du kan opleve i den fri natur, 
når alle dyr, fugle, insekter og elementer 
”giver lyd” samtidigt og det kan være 
meget afslappende at være i. Hvis kak-
kafonien bliver høj, skinger og meget 
kaotisk, er det ”støj”! Men hvis støjen 
bliver organiseret rytmisk og tonalt, kan 
den blive til musik. Dog er grænsen 
mellem hvad der er støj og hvad der er 
musik, ret flydende!  
Mulighederne er mange! o
                                     

Af Musiker og Naturvejleder  
Jørgen Bjødstrup  
Københavns Naturskole, 
Kalvebod Fælled

Hvis du en forårsdag går ud i natu-
ren, sætter dig eller lægger dig i en 
behagelig stilling, lukker øjnene 
og lytter, vil du høre en masse lyde 
og små melodier.

Småfuglenes sang, spættefuglenes dunk 
på træstammerne, rovfuglenes skrig, in-
sekternes summen, pattedyrenes signa-
leren, snakken, brølen og pusten, vin-
dens susen i træer og krat, bækkens 
klukken, bølgernes rasen…alt efter hvor 
du befinder dig, når du lytter.
Men naturen giver også et væld af mu-
ligheder for at lave musik og lyde

Natur-musik legepladsen er lavet til, at 
du kan udvide instrumenteringen og 
lege med nogle af de mange muligheder, 
der findes for at lave musik i naturen. 
Den består af en snitteplads og en mu-
sikplads. På snitte pladsen kan du sidde 
og lave enkle musikinstrumenter ud af 
de mest tilgængelige naturmaterialer, f.
eks. hylde- og pilefløjter, klaves, brum-

På et næsten hemmeligt sted i Kongelunden ligger der en Snitte og Naturmusik legeplads.
Her er en del hule træstammer til at spille rytmer på. Du kan også tænde bål og hygge dig, bage snobrød og 
riste pølser eller holde varmen. Hvis det en dag skulle gå hen og blive koldt

Natur-musik legepladsen og naturens musik

34
NATUR vejleder  •  20. årg.  •  nr. 3  •  2011 



Der er snittebænke, hvor du kan sidde og snitte instrumenter, f.eks. pilefløjter, klaves, eller 

marimbaer, eller grydeskeer, kopper og smørknive, for bare at nævne nogle få ting.Mummitroldene bliver af og til set på stedet

Natur-musik legepladsen og naturens musik

De hule træstam-
mer er udformet så de 

kan give mange forskellige  
toner og lyde. 

Du kan gi den gas, danse og 
komponere ny musik
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Skoven i Skolen i FN´s 
skovår

Børn og Træer
Natur-teknik bøgerne ”Børn og Træer” 
bliver solgt med 30 procents rabat i 
skovåret via Alineas hjemmeside. Bø-
gerne gennemgår basisviden om sko-
vens natur og kultur som udeundervis-
ning – og kan bruges fra 1. til 6. klasse i 
natur-teknikundervisningen. Rabatten 
gælder stadig.

Børnehæfter om skov
Vi har lagt alle de små Skovens Dag 
hæfter ud på hjemmesiden som pdf-fi-
ler, da de fleste af dem er udsolgt og ri-
get fattes penge til genoptryk. En samlet 
oversigt over alle hæfter - og de årstids-
aktiviteter som er knyttet til hæfterne - 
er at finde i SkovBiblioteket > Bøger. Du 
kan også finde hæfterne et og et i menu-
en Undervisningsforløb. Søg på søgeor-
det børnehæfter.

Klima, biodiversitet og bæredygtighed
De særlige fokusområder i FN´s skovår 
er klima, bæredygtigt skovbrug og bio-
diversitet. Skoven i Skolen kan bidrage 
med en del hands-on materialer til un-
dersøgelse af skovens biodiversitet – og 
så har vi hele det store materiale om kli-
ma og skov, som let findes samlet på 
subsitet www.genplant-planeten.dk. Kig 
i Klimamaterialer.

Indsamling af nye ude-undervisningsmateri-
aler
I løbet af 2010 og 2011 er der blevet 
samlet en del ude-undervisningsmateri-
aler ind fra udeskolelærere over hele 
landet. Vi har etableret et lille filter, så 
man kan søge på ”Naturtype” – dvs. læ-
ringsarena – og vælge mellem ”Skov”, 
”Sø og å”, ”Kyst, fjord og hav”, ”Åbent 
land” og ”By og kultur”. 

Få og giv en ide
Kontakt os gerne for ideer og mere info. 
Har du lyst til at dele ideer, så lægger vi 
dem også gerne ud på hjemmesiden. 
Info@skoven-i-skolen.dk.  o

Skoven i Skolen har vi indtil videre 
brugt FN´s skovår som et stort stykke 
gavepapir vi kunne pakke alle de 
skovaktiviteter og skovmaterialer vi for-
midler til daglig ind i. Som altid forsø-
ger vi at ruste lærerne til selv at tage ele-
verne med ud i skoven, for at arbejde 
med fingrene dybt begravet i virkelighe-
den og i alle skolens fag. Ideer til ude-
undervisningen kan lærerne finde på 
www.skoven-i-skolen.dk. Det er der en 
del der gør. Her i september måned hav-
de vi 57.000 absolut unikke besøg på 
hjemmesiden.

Nyhedsbrev
Lige efter nytår satte vi fokus på FN´s 
skovår med et Skoven i Skolen nyheds-
brev – og det samme har vi gjort her ef-
ter sommerferien. Nyhedsbrevet når ud 
til 7000 abonnenter i skoleverdenen, 
som vi håber, har sat skoven på skole-
skemaet.

Foto: Malene Bendix.

Cecilie fra Ugelbølle Friskole i udeskole.

Af Malene Bendix
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Skovloven
Lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009 om skove.
Lovens formål:
•	 at bevare de danske skove,
•	 at forbedre skovbrugets stabilitet og produktivitet og
•	 at medvirke til at forøge skovarealet.

Naturbeskyttelsesloven
Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24.09.2009 om naturbeskyttelse.
•	Lovens formål:
•	 at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt 

for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet
Loven tilsigter særligt:
•	 at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og det landskabelige, 

kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, 
•	 at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyrog planter og for 

landskabelige og kulturhistoriske interesser, og 
•	 at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for fri-

luftslivet.

Jagt- og vildtforvaltningsloven
Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvalt-
ning heraf ved, 
•	 at beskytte vildtet, særlig i yngletiden,
•	 at sikre kvantiteten og kvaliteten af vildtets levesteder gennem oprettelse af vildtreservater og ved på an-

den måde at etablere, retablere og beskytte vildtets levesteder og
•	 at regulere jagten således, at den sker efter økologiske og etiske principper og under varetagelse af hen-

synet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede arter.
Ved lovens administration skal hensynet til befolkningens rekreative behov afvejes over for hensynet til 
beskyttelse af vildtet.

Natura 2000
Betegner et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og 
vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, det vil sige fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, kaldes under 
et Natura 2000. Natura 2000 sætter retningslinjer for fangst og jagt og regler for beskyttelse af arter og na-
turtyper i Europa. Ydermere stiller direktiverne krav om overvågning af og rapportering om naturens til-
stand
Kilde: www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_er_Natura_2000/

Rødlistede arter
Den danske Rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet ef-
ter retningslinier udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevur-
dere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø. At plante- og dyrearter 
uddør (eller opstår) er et led i Jordens naturlige processer. Gennem de seneste århundrede har forøgede 
menneskelige aktiviteter medført, at arters risiko for at uddø er blevet øget. Kilde: Den danske rødliste / 
Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (B-FDC). - Danmarks Miljøundersøgelser, [2004]-. 
Findes på: http://redlist.dmu.dk
”Sikring af dansk naturskove er en af de vigtigste brikker i sikringen af vores biodiversitet. Mange af vores 
truede arter er knyttet til skov. Dertil kommer at visse rødlistearter, der lever i lysåbne naturområder, også 
er afhængige af skov.”, Kilde: http://www.verdensskove.org/dansk-naturskov

Love og andre foranstaltninger, som har til formål at  
beskytte skoven og dens ”indbyggere”.   
Sammenskrevet af Stella Blichfeldt
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Historien i blomsten fås nu igen!
Nu kan du igen købe bogen ”Historien i 
blomsten”. Bogen er skrevet til de natur-
interesserede, der holder af at læse og 
eventuelt fortælle gode historier om 
planter. Bogen er ikke en beskrivelse af 
plantearter, men en samling spændende 
historier om de almindeligste planter i 
Danmark. Det kan være oplysninger om 
plantens specielle levevis, kulturhistorie 
eller forklaringer på dens navn. 
Af Karen Agersnap og Jan Kjærgaard 
Jensen. Medlemspris: 129 kr. 
Ikke-medlemmer: 189 kr. Henvend dig 
til sekretariatet for at købe bogen: 
Biologforbundet, Peder Skrams Vej 4, 
5220 Odense  SØ 
Tlf. 8696 3635 Fax. 8696 3676 e-
mail:kaskelot@mail.dk

Peder Skrams Vej 4 · 5220 Odense SØ

omslag.indd   1 12/08/11   12.39

Udepædagogik – Naturligvis

Ind ad døre fik jeg den lækreste bog om  
udepædagogik – fuld af visdom, gode råd  
og dejlige billeder. Godt stift bind, lækkert 
format og et sprog der flyder. Masser af  
ideer til leg, læring og udvikling i naturen – 
og en masse viden og gode råd til den som 
skal formidle derude. 

”Udepædagogik – Naturligvis” spænder bredt. Der er praktiske ideer til udeaktivite-
ter for alle aldersgrupper i mange forskellige naturtyper. Der er årsplaner for udeun-
dervisere. Og der er forskningsbaseret teori om udepædagogik og didaktik. Alt sam-
men serveret i en letlæst og spændende form. 

Lars Bergholdt er seminarielektor i naturfag ved Pædagoguddannelsen i Odense og 
har undervist børn og voksne ude gennem en menneskealder. Det kan man godt 
mærke. Hans bog er en skatkiste for enhver naturformidler.

Forfatter: Lars Bergholdt
Udgivet på Forlaget Frydenlund i 2011
Målgruppe: Lærere, pædagoger, studerende, naturvejledere.

Anmeldt af Malene Bendix
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UdeskoleNet som forening

Så er UdeskoleNet blevet en forening
Gennem det sidste år har foreningens 
medlemmer diskuteret, om vi skulle 
gøre det lidt mere uforpligtende net-
værk til en mere bæredygtig forening, 
som forhåbentlig vil kunne arbejde og 
bestå i mange år. Beslutningen blev ta-
get af en enig generalforsamling til net-
værkets 11. møde på Gammel Rye Skole 
den 6. oktober.

Foreningen UdeskoleNet skal overordnet:
Afholde to netværksskabende møder 
om året 
Arbejde politisk for udeskole i Danmark
Uddele Udeskoleprisen hvert forår - og 
et æbletræ

Alt om UdeskoleNet
UdeskoleNet er en forening for alle, som 
arbejder med udeskole. Medlemmer er 
lærere, pædagoger, naturvejledere og 
andre naturformidlere og forskere in-
denfor feltet. Foreningen er åben for alle 
interesserede.

Du kan læse meget mere om Forenin-
gen UdeskoleNet, finde foreningens 
vedtægter, fotoreferater fra møder og 
stiftende generalforsamling – og se 
hvordan du kan melde dig ind – på 
www.udeskole.dk. UdeskoleNet har fået 
sin egen lille menu-knap øverst oppe på 
hjemmesiden.

Bestyrelse i UdeskoleNet
Foreningen UdeskoleNets nye bestyrelse ser sådan ud:
Formand: Karen Barfod, VIA University College og Læreruddannel-
sen i Nr. Nissum, ksba@viauc.dk
Næstformand: Jacob Bahn, udeskolelærer på Søndermarkskolen på 
Frederiksberg, jacobbahn@gmail.com
Kasserer: Lars Hansen, Den Frie Lærerskole, larsdfl@gmail.com 
Sekretær: Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og Ude-
skole.dk, malene@skoven-i-skolen.dk
Karsten Rybjerg Larsen, naturvejleder ved Mariager Kommune, kar-
la@mariagerfjord.dk 
Hanne Sofie Schmidt, udeskolelærer på specialskole og arbejder med 
naturvejledning i Kolding Kommune, fie.schmidt@hotmail.com 
Charlotte Åsell, udeskolelærer på Sophienborgskolen i Hillerød, 
charlotte.asell@gmail.com  
Dorte Vind, udeskolekonsulent i Esbjerg Kommune, dvk@esbjerg-
kommune.dk 
Peter Bentsen, forsker ved Skov & Landskab, Københavns Universi-
tet, pbe@life.ku.dk

Suppleanter er:
Jan Wilkens Schmidt, Emdrupskolen, 3xjws@ofir.dk. 
Ingrid Stuhr Riis, udeskolelærer på Gl. Rye Skole, ingrid.stuhr@sko-
lekom.dk.

Revisorer er:
Rasmus Østerby, udeskolelærer på Thorning skole og naturvejleder 
på Kompedal Naturskole, rasmus.oesterby@skolekom.dk. 
Christian Ravn, udeskolelærer på Gl. Rye Skole, cmr@ravn.mail.dk.
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Med danske naturvejledere i Polen
Turen blev annonceret i Naturvejleder-
foreningens netværk og på hjemmesi-
den og der meldte sig 22 deltagere. Vi 
var Nationalparkens officielle gæster og 
vi blev behandlet fantastisk godt. 

Turen i bus varede 24 timer, med pauser 
undervejs, i alt 1640 km derned. Vi kør-
te vi i en dejlig bus med god plads til 
alle. Turen gik ned igennem Danmark 
og Tyskland og derfra mod den polske 
Grænse ved Stettin og til Bialowieza ved 
Hvideruslands grænse. Vejnettet i Polen 
har ikke fulgt med stigningen i antal bi-
ler, så det tog lang tid at krydse Polen

Alt i alt en dejlig tur med gode kollega-
er, og en masse oplevelser rigere

Den 25.- 29. april 2011 var 22 danske 
naturvejledere med Naturvejlederfor-
eningen på studietur i den polske natio-
nalpark Bialowieza. Naturvejleder Bo 
Storm fra Frederikshavn, der er medlem 
af Naturvejlederforeningens Internatio-
nale udvalg, havde organiseret turen og 
ledede den. På Naturvejlederforenin-
gens hjemmeside kan du læse en mere 
udførlig beretning om turen.

Ideen og turen
Ideen til turen til Polen opstod i det In-
ternationale Udvalg, som finder det vig-
tigt at danske naturvejledere komme ud 
for at se og høre hvad der rører sig an-
dre steder i verden. 

Den danske naturvejlederdelegation 
foran den pompøse hovedindgang til 
Bialowieza Nationalpark.

Skrevet af Bjarne Golles, Søren 
Kiel Andersen, Bo Gregersen, Bo 
Storm og Arne Bondo-Andersen
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Bialowieza Nationalpark 
Białowieża Nationalpark ligger i Østpo-
len op til grænsen til Hviderusland. Den 
blev etableret i 1921 og er på 10.500 ha. 
Parken er af UNESCO udnævnt som in-
ternationalt biosfærereservat og som til-
hørende Verdens Kultur- og Naturarv. 
Ca. halvdelen af parken er ”kerneområ-
de” og henligger som urørt skov.
Białowieża Nationalpark er enestående 
fordi den indeholder de sidste naturlige 
skov-økosystemer i det europæiske lav-
land og er det eneste eksempel på hvor-
dan de europæiske skove engang så ud. 
Białowieża-skoven gennemskæres af 
grænsen mellem Polen og Hviderus-
land. Skoven er også nationalpark i Hvi-
derusland og administreres her af Hvi-
deruslands præsident. Der er ikke noget 
samarbejde mellem de 2 parker. Russer-
ne har rejst et 2½ m højt hegn mellem 
de 2 parker, så større dyr kan ikke pas-
sere grænsen.
Et gammelt kongeligt jagtslot eksisterer 
ikke mere. Men i slottets store park har 
nationalparken bygget administrations-
bygninger, et museum, et ”Center for 
Naturundervisning” og et hotel, som 
parken driver. Der er 102 personer ansat 
i nationalparken – spændende fra en di-
rektør til hotelpersonale og skovløbere. 
Parken tjener godt en million zloty om 
året (ca. 2 mill. kr.) på entreindtægter, 
hotel, salg af souvenirs etc., og det ud-
gør ca. 25 % af parkens budget. Parken 
driver ikke selv forskning, men der er 
altid mange forskere der fra universite-
ter og forskningsinstitutioner fra hele 
verden. Nationalparkens flora og fauna 
må være noget af det mest undersøgte i 
verden. 
Der er gode vandre- og cykelstier med 
informationstavler og madpakkehuse i 
nationalparken, men kun i de ca. 5000 
ha der ikke er ”urørt skov”. Her må man 
nemlig kun komme med naturvejleder. 
Vi gik en 8-timers tur på ca. 20 km i den 
urørte skov med en pensioneret direktør 
for Białowieża Nationalpark som guide. 
Han var biolog og specialist i skovens 
svampe og kunne nærmest fortælle hi-
storier om hvert træ i skoven – fanta-
stisk.
Nationalparkens direktør vil gerne have 
parkens areal udvidet fra de i hans øjne 
beskedne 10.500 ha. Men det det kræver 
erhvervelse af private arealer, og det er 

der stærk lokal modstand mod. ”De lo-
kale her kan ikke se nytten af at lave na-
tionalparker på jord, der kan bruges til 
land- og skovbrug” sagde nationalpar-
kens direktør bittert til os.
Formidling i Bialowieza Nationalpark 
Białowieża Nationalpark havde i 2010 
140.000 gæster i dyreparken, 90.000 i 
Museet og 25.000 på guidede ture i den 
urørte skov. Der er naturligvis mange 
gengangere, og man anslår det samlede 
antal gæster i 2010 til ca. 150.000. Heraf 
er ca. 7 % udlændinge. Det koster 6 zlo-
ty at komme i dyrehaven, 6 zloty at 
komme i skoven og 12 zloty at komme i 
museet. Der er ½ pris for børn.

Hvis man vil på tur i den urørte skov 
må man udover billetten købe en guide 
på det lokale turistkontor. Det koster 
125 zloty for en 2 timers tur – så kan 
man også være op til 25 personer i 
gruppen. Af de 125 zloty får guiden ud-
betalt 51 zloty efter at der er trukket 
35 % skat. Der er pt 119 guider eller na-
turvejledere som har certifikat til at 
guide i skoven. Disse 125 personer har 
været på et 9 måneders ”deltidsguide-
kursus” afholdt af nationalparken, de 
har bestået en eksamen og de har 
mindst 5 ture om året. Udover at kunne 
formidle skal guiderne have et indgåen-
de kendskab til skovens flora og fauna 
og til forskningsresultater fra skoven. 
Alle guider har det som bierhverv, og 
mange er pensionerede lærere eller pen-
sionerede medarbejdere fra nationalpar-
ken. Man kan få guidning på de fleste 
europæiske sprog – dog ingen nordiske.    

Nationalparken har et ”Center for Natu-
rundervisning”, som vi nok på dansk 
ville kalde en naturskole. Her er der 4 
fuldtidsansatte personer, som arbejder 
med at undervise 5000 børn om året og 
med at udvikle undervisningsmateriale. 
De modtager grupper fra børnehaver til 
gymnasier. Personalet virkede meget 
kompetent og engageret. Undervisnin-
gen var mere ”skoleklassepræget” med 
opgaver og facitlister end vi dag bruger 
på danske naturskoler. Et besøg på na-
turskolen er gratis for de lokale skoler 
og koster 125 zloty for andre klasser.

Nationalparkens museum er nyt og me-
get flot. På dansk ville vi kalde det et be-
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søgscenter, for det indeholder ikke mu-
seumsgenstande. Det er opbygget med 
12 scenarier, der fortæller Białowieża 
Skovens historie – med alle dens planter 
og dyr. Det er flot, inspirerende og lære-
rigt. I receptionen kan man få en 
autoguide og vælge hvilket sprog man 
vil høre formidlingen på - det fungerer 
rigtig godt!

Det polske statsskovbrug har i alt 6 
”Uddannelsescentre”, som uddanner 
skovens personale i ”Forrest Education”. 
Vi besøgte naturligvis det center, der er 
knyttet til Białowieża Statsskovdistrikt 
på 52.000 ha. Vi fik forklaret, at det pol-
ske statsskovbrug har som en del af de-
res formål at at undervise i og lære be-
folkningen om skoves betydning og 
værdi for os alle. Derimod har stats-
skovbruget ikke med i deres målsætning 
at give folk gode oplevelser eller at gøre 
noget for turister. Vi fandt hurtig ud af, 
at de mest arbejder med at uddanne 
personalet i etablering af naturstier, som 
de kaldte ”Uddannelsesstier” og med at 
lave naturskolelignende forløb for skole-
klasser. Uddannelsescentret laver kurser 
og workshops for skovens personale i 
disse tiltag, og de vil helst lave praktisk 
orienterede kurser rundt omkring på 
skovdistriktet. Uddannelsescentret ud-
vikler undervisningsmateriale til sko-
vens personale.  De fortalte, at på 
Białowieża Statsskovdistrikt er der 4 
personer der arbejder fuldtids med disse 
”Uddannelsestiltag” og hertil mange der 
har det som en del af deres arbejde.

Konklusion vedrørende formidling
Polakkerne gør et fint arbejde med na-
turskoletilbud til børn, om end deres 
undervisningsform forekommer os at 
være lidt for ”klasseagtig”. I Białowieża 
Nationalpark kan man mod betaling 
komme med på en naturvejledertur i 
den urørte skov, hvor naturvejlederen 
på gammel, klassisk vis fortæller om 
skoven. 
Naturvejlederaktiviteter for voksne eksi-
sterer ikke hverken i Białowieża Natio-
nalpark eller i Białowieża Statsskovdi-
strikt, og de lyttede interesseret når vi 
fortale om det vi gør for voksne i Dan-
mark. Både i nationalparken og i stats-
skovens Udviklingscenter knokler de løs 

med at udvikle undervisningsmateriale, 
som allerede er udviklet i Danmark og 
ligger på ”Skoven i Skolen”s hjemmesi-
de.
Vi mødte dygtige, engagerede og sym-
patiske kolleger i Białowieża og havde 
rigtig gode diskussioner med dem. Vi 
håber at se dem i Danmark snart !

Bialowieza Urskov 
Bialowieza Nationalpark med dens næ-
sten urørte europæiske lavlandsskov var 
det egentlige mål for turen. Skoven er 
det eneste eksempel på, hvordan de 
europæiske skove engang så ud. Dette 
skyldes, at skoven først var de polske 
kongers og siden de russiske zarers 
jagtområde – og de tillod hverken land-
brug eller skovhugst i området. I de sid-
ste 1000 år er der kun fældet træ i sko-
ven 2 gange – af tyskerne under 1. 
verdenskrig og af russerne under 2. ver-
denskrig.

Denne skovtype har en karakteristisk 
struktur, idet den består af flere niveau-
er: Ovenover løvtræernes bladhang hæ-
ver sig enkelte himmelstræbende toppe 
af rødgran, der ofte når op til 45 meters 
højde. Under de højeste grantræer fin-
des et niveau af anselige toppe af eg, 
lind, ahorn og undertiden også ask og 
elm. I en højde af 10-20 meter finder 
man avnbøgenes kompakte trækroner. 
Bevoksningen med buske i skovbunden 
er også særdeles frodig. 

Egentlig var det programsat at vi skulle 
på en 8 km lang gåtur i det strengt be-
skyttede område. Men virkeligheden vi-
ser sig at være en lidt anden. Der er 
guidepligt, og vor guide var fantastisk 
vidende. Han var opvokset her, han hav-
de skrevet doktordisputats om denne 
skovs svampe og han var pensioneret 
direktør for nationalparken. 

Vi fornemmede historiens vingesus på 
en 20 km lange spadseretur med ham 
som guide. Skoven er ved første øjekast 
ved at tage pusten fra en. Mellem 100 og 
120 m3 dødt ved ligger der pr. ha. Dette 
er i skærende kontrast til skovene lige 
udenfor nationalparken, hvor der ikke 
ligger en gren tilbage. Den store mæng-
de af dødt ved, både liggende og ståen-
de, gør skoven til et optimalt levested 
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for en række svampe og insekter, samt 
hulrugende fugle.

Det gik hurtigt op for os at det var insekter 
og svampe som vores guide gik mest op i.
Det er ikke træarterne og da slet ikke de 
store dyr eller fuglene der havde hans 
interesse.
Da vi deltagere fandt for et større kranie 
i skovbunden, kommenterer guiden det 
bare med en noget ligegyldigt udtalelse 
”It`s probely a wulf ”. Og så gik han ha-
stigt videre. De mange spætter, både i 
antal og arter, får heller ikke guiden til 
at rette opmærksomheden mod disses 
højlydte tilstedeværelse.
Skoven er hjemsted for den sidste be-
stand af den europæiske bisonokse – ca. 
500 bisoner på hver side af grænsen. 
Disse bisonokser er hovedattraktionen 
for turister til parken. Det er bare umu-
lig at se dyr i den tætte skov. Derfor dri-
ver nationalparken en traditionel dyre-

park på 30 ha. udenfor selve 
nationalparker. Her kan man se de 8 
store dyr i nationalparken. 

Bisoner og andre dyr 
Efter de mange oplevelser i den fantasti-
ske, strengt beskyttede urskov kom tu-
ren på andendagen til Nationalparkens 
”Bison Show Reserve”. En af de ansatte 
zoologer guidede os og gav en grundig 
introduktion til de dyr som gik i haven. 
Ja, eller hvad skal vi nu kalde dette om-
råde. Diskussionen var lang om hvordan 
man skal omtale en sådan attraktion, for 
det er det i hvert fald med 140.000 gæ-
ster om året. Var der tale om en zoo, en 
dyrehave, en safaripark, vildtfarm, en 
forskningsbase, et reservat, en genbank 
eller hvad var det egentlig for en størrel-
se? Det var helt tydeligt at de ansatte 
selv og Nationalparkens ledelse anså de-
res Bison Show Reserve som værende af 
stor videnskabelig betydning for bestan-

En fuldvoksen bisontyr vejer 
over 1000 kg
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den af Europæisk Bison, som er det 
største landlevende pattedyr i Europa. 

Vildtlevende bison i Polen, så vel om 
andre steder i Europa, blev udryddet 
under 1. verdenskrig. Men allerede 1923 
kom der gang i avlsarbejde baseret på 
de 55 eksemplarer man fandt rundt om-
kring i zoologiske haver. Og i 1929 blev 
den første udsætning gennemført, na-
turligvis i Białowieża, som i dag rum-
mer en bestand på i alt ca. 1000 indivi-
der, fordelt med ca. 500 på hver side af 
grænsen. Ved udgangen af 2008 var der 
i alt registreret ca. 4000 europæiske bi-
soner, hvoraf ca. 2600 var fritlevende i 
30 forskellige lokaliteter. Resten var i 
dyrehaver og zoologiske haver. 

I ”Bison Show Reserve ” så vi også vild-
heste, los, ulv, krondyr, krydsninger 
mellem bison og kødkvæg, elge, vild-
svin, bæver og råvildt. Indhegningerne, 
som viste de forskellige dyr skulle fore-
stille at være ”naturnære”, men det kun-
ne vi nu ikke se. De var etableret som 
store og små indhegninger med græs og 
meget få træer og anden vegetation. I 
det hele taget virkede det mere som en 
zoo eller en vildtfarm end et egentligt 
reservat for bison. Det er for så vidt 
også helt i orden – det er helt bestemt 
godt at formidle store dyr, for at sikre en 
forståelse for hvorfor de skal beskyttes. 
Et at Nationalparkens mottoer er da 
også ”KNOW IT – UNDERSTRAND 
IT – PROTECT IT” -  hvilket vi som 
naturvejledere må skrive under på.
 
Heldigvis fik vi alle øjnene op for mange 
nye diskussionsemner og temaer bl.a. 
elges egnethed til formidling af store 
græsædere. Der var en lille hegning 
med en to år gammel elgko, som perso-
nalet havde flasket op. Alt andet end 
vild natur, totalt tam, men dermed kun-
ne alle gæsterne inklusiv os, se hvor stor 
en elg egentlig er. Vi kløede den bag øret 
(som er ca. 20 cm højt) og nogen syntes 
det var plat og følelsesporno i formid-
ling af dyr, mens andre fandt elgkoen, 
dens størrelse, og den formidling som 
kunne knyttes hertil, interessant. Det 
skabte en god diskussion. Det gjorde 
indhegningen med råvildt gjorde. Bør 
man, og kan man med god dyrevelfærd, 
holde råvildt under hegn? Det så ud til 

at virke i Polen, men måske ikke i Dan-
mark? Og bør bybørn og personer som 
aldrig har set råvildt tæt på, ikke havde 
mulighed for dette? Tja, dette og meget 
mere blev diskussionerne efter besøget 
hos de ”vilde” dyr. 

94 arter 
Når man er bundet til en bus i et helt 
døgn, er det en god ide at have nogle 
aktiviteter undervejs. Et af turens mål 
var at studere biodiversitet, så vi lavede 
en lille indbyrdes konkurrence: ”Hvem 
kunne tippe eller komme tættest på det 
endelige antal fuglearter, som vi i fælles-
skab ville få at se eller høre på turen?” 
88, 88 og 92 var de tre mest optimistiske 
bud!

En anden konkurrence blev at holde ud-
kig efter hvid stork, sort stork, trane, 
havørn og lille skrigeørn – ”the big five”, 
som vi havde døbt dem. Og hvem kun-
ne gætte tidspunktet for, hvornår vi fik 
øje på de første af ”the big five”? Ville vi 
overhovedet få dem at se? På den måde 
var opmærksomheden allerede under 
busturen skærpet, og mange spejdede 
forventningsfulde ud af vinduerne – 
især da vi endelig kørte ind i Polen.

Som overskriften antyder, blev selv de 
mest optimistiske bud til fulde indfriet, 
idet den samlede artsliste for turen kom 
til at omfatte hele 94 forskellige arter!

Forventningerne til turen var høje. Ville 
alle skovens små sangere og karakter-
fugle som hvidhalset fluesnapper og 
ikke mindst den eftertragtede lille skri-
geørn være nået tilbage fra vinterkvarte-
rerne i Afrika?

Trane og hvid stork optrådte allerede så 
talrigt og så tidligt på turen, at vi ikke 
nåede at få gættet tidspunkterne for før-
ste observationer før de første var spot-
tet fra bussen. Det lovede jo godt for tu-
ren. For en dansker var det i det hele 
taget tankevækkende at opleve, hvor tal-
rig hvid stork stadig er i det polske kul-
turlandskab vel vidende, at arten er ud-
ryddet i det danske landbrugsland. Den 
langt mere ekstensive landbrugsdrift i 
Polen, stadige områder med høslet og 
en større mosaik med fugtige engpartier 
og mange floder, der om foråret over-
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svømmer store arealer, er nok en væ-
sentlig del af forklaringen. Ellers huskes 
især oplevelsen, da vi endelig steg ud af 
bussen:

Første art var en hvidhalset fluesnapper, 
der på insektjagt mellem egeknopperne 
svirrede lige for næsen af os. Flere blev 
utålmodige og havde travlt med at kom-
me ud af bussen. Måske blev det turens 
eneste observation af arten? 

Vort hotel lå direkte i parken side om 
side med resterne af zarens gamle jagts-
lot. Vi fandt hurtigt ud af, at parken var 
et sandt eldorado for fuglefotografer. 
Overalt sad gulirisker og rødstjerter og 
sang. Fluesnappere vimsede flere steder 
mellem trækronerne, og hurtigt fik vi 
lært at skelne vendehalsenes kald fra lil-
le flagspætte. Det må lige have været 
tidspunktet for vendehalsenes ankomst, 
for over alt i parken sad hanner og hun-
ner og kaldte på hinanden eller hævde-
de territorier. Kernebider var også tal-
rig, men lidt mere sky og dermed 
sværere at få et godt foto af. To par hvi-
de storke havde også etableret sig med 
hver sin rede i parken. Vi, der havde 
svært ved at gå til ro den første aften, 
men lige skulle indsnuse atmosfæren af 
parkens aftenkor og måske spotte en 
ugle eller to, kunne lige før midnat kry-
be til køjs med lyden af mindst fire fløj-
tende plettede rørvagtler prentet i erin-
dringen. Det lovede virkelig godt for de 
næste par dage og flere af os måtte da 
også op allerede kl. 5 næste morgen for 
at få mest mulig ud af dagen.

Højdepunktet for den naturfaglige del af 
ekskursionen var naturligvis turen ind i 
selve nationalparken. Vi havde fået en 
eksklusiv aftale med vore guider om 
ikke blot at følge den sædvanlige 
”turist”-rundvisnings-rute i skoven, 
men fået lov til at komme ind i det ”al-
lerhelligste”, idet vi sammen med vore to 
guider måtte krydse tværs gennem hele 
den polske del af skoven. 

Fuglemæssigt tror jeg at de fleste husker 
turen som lidt af en nedtur. Ud over en 
hel del små sangfugle, spætter og mas-
ser af hvidhalsede fluesnappere der vim-
sede rundt i den lysåbne skov, var der 
langt mellem de ornitologiske højde-

punkter. Trods den fuglemæssige skuf-
felse ved turen gennem skoven blev vore 
forventninger til et artsrigt Polen allige-
vel med 94 sete og hørte arter til fulde 
indfriet. Lille skrigeørn fik vi da også 
hørt og set. Efter vores museumsbesøg 
var mange af os endt i et højt udsigts-
tårn, hvor vi havde et flot kig ud over 
byen og parkområdet. Mens vi fulgte de 
hvide storkes flyven til og fra rederne 
kom to skrigeørne lige pludselig ind i 
vores kikkertfelt. De styrede direkte 
mod tårnet og inden vi så os om havde 
vi hele fire territoriehævdende ørne i 
luften. Absolut et af turens ornitologiske 
højdepunker og en flot kompensation 
for de få fugleoplevelser inde i selve sko-
ven 

Sammenfatning og konklusioner
Det Internationale udvalg vil evaluere 
turen her til efteråret og finde ud af om 
vi skal lave en tur igen. Sidder der no-
gen af jer derude som læser bladet og 
har en god ide er I meget velkomne til at 
kontakte Naturvejlederforeningens In-
ternationale Udvalg. Indtil nu er der 
kommet forslag om Gotland, Holland, 
Finland, Norge og National Park Hohe 
Tauern i Østrig. o
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I juli måned var jeg i Freiburg, for at 
deltage i den nye organisation Interprete 
Europe´s første konference om formid-
ling af Natur og kultur. Konferencen va-
rede i 4 dage med repræsentanter fra 22 
forskellige lande, rundt omkring i Euro-
pa.
Naturvejlederforeningen meldte sig i 
foråret 2011 ind i denne nye europæiske 
forening og jeg deltog som Naturvejle-
derforeningens repræsentant for at vur-
dere om det er en forening vi fra dansk 
side bør interessere os for og engagere 
os i.
I min artikel vil jeg komme ind på ideen 
med konferencen og indhold, samt 
fremtidsmuligheder for Danske Natur-
vejledere.

Historie
Den 14 juli 2010, mødtes 27 personer 
som alle arbejder med formidling fra 
forskellige lande, i Slovenien, med det 
formål at få etableret en forening for 
Europæiske Formidlere af Kultur og Na-
tur, med følgende elementer.
•		At	styrke	forståelsen	for	Naturbeskyt-
telse og bevarelse af kulturminder
•		At	støtte	uddannelsen	af	formidlere	
og være med til at lave standarder for 
formidling 
•		Koordinere	og	udvikle	aktiviteter	med	
formidlingsmetoder, gennem konferen-
cer og kurser.
•		Gøre	foreningen	stærk	så	den	accep-
teres og anerkendes af EU som en sam-
arbejdspartner for derigennem at få for-
midlingen sat på som et vigtigt punkt.
•		Samarbejde	med	organisationer	
udenfor Europa som arbejde med de 
samme formål
Man enedes om andre ting som pris for 
medlemskab, logo osv. osv. 

I bestyrelsen sidder Michael Glenn fra 
Skotland som formand. Resten af besty-
relsen kan ses på hjemmesiden hvor der 
også er mange flere oplysninger om for-
eningen. www.interpret-europe.net . 
På det første møde i 2010, blev man li-
geledes enige om at der skulle afholdes 
en årlig konference i et nyt land et eller 
andet sted i Europa.
Første sted skulle være Tyskland, i 
Freiburg i juli 2011.

Konferencen
Konferencen startede som alle andre 
konferencer med en velkomst ved for-
manden, som også takkede for den store 
tilslutning fra landene i Europa, da der 
var 22 nationer tilstede.
Vi var i alt ca. 80 delegerede. Flere lande 
var repræsenteret af flere personer, og 
jeg må sige at vi var en meget broget 
skare.
Der var både geologer, museums folk, 
Naturvejledere, repræsentanter fra det 
Canadiske Formidlingsforum, histori-
kere og også repræsentanter fra firmaer 
der arbejder med formidling, herunder 
både skiltning og nye trends i den digi-
tale formidling.

Formanden pointerede vigtigheden af 
samvær og inspiration på tværs af lan-
deskel, og det der bl.a. binder os sam-
men er interessen for formiling og ud-
veksling af ideer og metoder.
Derpå blev konferencen åbnet.
Konferencen foregik med forskellige 
forelæsninger og aktiviteter på de dage 
vi var sammen. Der var forelæsninger 
som man kunne skrive sig op til, og 
også fælles seancer hvor vi alle var sam-
let.
Jeg valgte ud fra det som jeg selv mente 
kunne være interessant, og jeg kan bl.a. 
nævne Historiefortælling med en pige 
der hedder Nicole Deufel. Hun var inde 
på konflikter i forbindelse med historisk 
formidling bl.a. et eksempel på Jøde for-
følgelse og Tyskernes syn på 2 verdens-
krig. Englænderne kontra Skotterne.
Meget spændende oplæg som kunne 
sætte tingene i perspektiv.
Jeg var til en forelæsning om Naturvej-
ledning i en Nationalpark i Italien, Cir-
ceo. Naturvejlederen hed Rita De Ste-
phano, hun gav eksempler på 
formidling for handicappede . Fanta-

Interprete Europes konferece i Freiburg 2011

Af Bo Storm 
Naturvejleder
Frederikshavn Kommune
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stisk oplæg med eksempler og selve Na-
tionalparken som kun ligger 80 km fra 
Rom er da helt sikkert et besøg værd.
Samtidig var hun med til at uddanne 
Naturvejledere, da de i Nationalparken 
har deres eget Korps af Naturvejledere.
En forelæsning om ”forgotten Food” af 
Martine Teunissen fra Holland, som 
pointerede vigtigheden af at være auten-
tisk og bygge historisk atmosfære op, 
når man som formidler laver noget med 
mad. Spændende forelæsning. Martine 
har sit eget firma som hedder ”beleef 
het verleden” Her kan I finde mere.
Ud over forelæsningerne var vi på eks-
kursioner rundt i Schwarzwald og en-
kelte ture til Strasbourg. Her kunne man 
også booke sig ind på den tur man ville.
Jeg valgte en tur i bjergene hvor vi så et 
eksempel på bl.a. natursti med formid-
lingstavler. Noget som ikke havde været 
i det område før. Jeg var på en tur hvor 
vi gik på en sti, hævet over et stort styk-
ke skov der væltede i stormen i Tysk-
land i 2005. Her blev alle træerne lig-
gende og man byggede et spang over de 
væltede træer. Ideen var at man så kun-
ne gå og se hvordan skoven udviklede 
sig på lang sigt. 
Vi var på en tur til et museum, der ar-
bejder med levende formidling. Hvor 
både det kulinariske og det oplevelses-
mæssige var væsentlige elementer. 

Praktiske oplysninger
Selve konferencen var perfekt arrange-
ret.
Jeg boede på Hotel Freiburg hvor konfe-
rencen også blev holdt. Forelæsningerne 
var vel tilrettelagt, det kulinariske også.
Hver aften var vi samlet til fælles aftens-
mad på forskellige steder. Eksempelvis 
aftensmad på et slot med tjenere i Kjole 
og Hvidt, aftensmad på et Kloster og 
slutteligt festaften i stort historisk Oran-
geri midt i Freiburg by.

Rejsen foregik med tog fra Frederiks-
havn til Tyskland hvor rejsen foregik 
med højhastighedstog. en lang med flot 
tur gennem Tyskland og ikke mindst 
vores eget lille land.
15 timer i tog hver vej. 

Perspektiver 
Ud over det jeg har beskrevet, så var der 
jo meget meget mere som blev oplevet 

og erfaret, gennem 
samtaler med kol-
legaer fra de man-
ge lande som var 
repræsenteret. Alle 
samtaler foregik på 
enten Tysk eller 
Engelsk og det er 
vigtigt at mestre 
disse sprog for at få 
noget med sig 
hjem. 
Man er lang frem-
me i flere lande, og der arbejdes meget 
på formidling og tiltag som gør formid-
lingen mere synlig.
Danmark og Naturvejlederordningen 
ligger som et Ikon for mange af de an-
dre lande, og det var helt dejligt at være 
repræsentant for en ordning, som vin-
der så stor respekt rundt omkring. Der 
var flere lande som gerne ville vide no-
get om hvem vi er, hvordan vi arbejder 
osv. 
Jeg indstiller til Naturvejlederforenin-
gen at vi fremover er repræsenteret i In-
terprete Europe og deltager med enten 
forelæsninger eller praktiske aktiviteter i 
deres kongresser.
Det er vigtigt at flere Danske Naturvej-
leder fik muligheden for at deltage i 
konferencen, som næste år er ved Nati-
onal Park ved Pisa i Italien, for at få 
mere viden om aktiviteter og metoder i 
andre lande. Her kunne Naturvejleder-
foreningens Internationale udvalg ar-
rangere turen for interesserede hvert år 
osv osv. Mulighederne er mange. Det vil 
vi diskutere i Internationalt Udvalg her 
til efteråret.

Læs mere om for-
eningen på www.
interpret-europe.
net  og læs om den 
nylig overståede 
konference med 
billeder.   
o

Historisk guide i Schwarzwald Frilandsmuseum

Hekse i skoven
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Jes Aagaard, 
Naturvejlederforeningen

Ny start

Jes Aagaard 
Formand Naturvejlederforening 

Regnen slår mod de små ruder og vinden får de sidste røde og gule blade til at vinke 
som vimpler. Bag mig knitrer kaminen med livgivende varme og tørrer den sidste 
kurv af tragtkantareller, som den midtsvenske skov har kastet af sig. Det er efterår 
og ferie, tid at trække sig tilbage og nyde familien og eftertænksomheden. 
Vi skal i Naturvejlederforeningen byde velkommen til en række nye ministre, først 
og fremmest vores nye miljøministre Ida Auken, som har en stor opgave foran sig 
med at sikre den danske natur mod forsat indskrænkning af biodiversiteten. Det 
bliver i hendes tid, at de konkrete handleplaner for Natura2000 områderne skal ud-
møntes. Vores nationalparker skal have en forvaltningsramme, hvor formidling og 
naturbevarelse spiller godt sammen. Det lange seje træk med at vende udviklingen i 
vores biodiversitet vil håndfaste løsninger. Vi ser frem til de spændende tanker om-
kring omlægning af landbrugsstøttemidler også kræve nogle, så landbruget aktivt 
kan arbejde for en bedre natur. 
Til sin rådighed har den nye minister 400 professionelle naturvejledere, som er fan-
tastiske til at skabe kontakt til et bredt publikum. Naturvejledere evner at få lovtek-
ster og politisk tale omsat til konkrete eksempler fra hverdagen. Jeg har haft lejlig-
hed til at hilse på den nye miljøminister under et kulturnats arrangement i 
København, hvor Naturstyrelsen viser flaget med masser af naturvejledning. Ida 
Auken var synlig imponeret og stolt over at have naturvejledningen i sit ministeri-
um. 
Vi skal også byde velkommen til den nye Børne- og undervisningsminister Christi-
ne Antorini, som i regeringsprogrammet har skrevet, at hun gerne vil styrke folke-
skolen med en mere udadvendt tilgang – det vi kalder udeskole. Den handske tager 
vi gerne op! De mange naturskoler rundt omkring i kommunerne står klar til at in-
spirere og udvikle de lokale folkeskoler med en ny pædagogisk tilgang til alle fag. Vi 
er stærke der, hvor undervisning tager udgangspunkt i den konkrete virkelighed. 
Derfor har vi også en styrke til at indfange alle elever i vores aktiviteter – drengene 
med krudt i måsen og dem med svage boglige færdigheder. 
Selv med rød stue ved roret, så er der truende mørke skyer i horisonten. Mange or-
ganisationer, kommuner og statsinstitutioner er under stærkt økonomisk pres og vi 
ligger desværre ofte på ”kan” siden af kan og skal opgaver. Som eksempel kan næv-
nes Sølyst Naturskole, som på trods af stærke lokale protester, er blevet lukket efter 
25 års drift i Aarhus. Det er ikke kun en naturskole som lukker. Det er mange års 
traditioner, udviklingsmuligheder og ekspertise, der bliver fjernet. 
Vores bedste værn mod nedskæringer er et bredt samarbejde med det lokale bag-
land. Politiker, borgmestre, ledende embedsmænd og skoleledere, skal være helt 
klar over de mange gevinster naturvejledning og naturskoler bidrager med. Derfor 
er det kæmpevigtigt at naturskoler og naturvejledere opererer professionelt, sørger 
for at de gode historier og konkrete resultater når bredt frem. Vi skal være meget 
bedre til at fortælle vores historie højt, men også gøre en indsats for at få den doku-
menteret igennem udsagn, samarbejde og fakta. Ud og kæmp! 

48
NATUR vejleder  •  20. årg.  •  nr. 3  •  2011 



49

N
A

TU

RVEJLED
E
R

FORENINGEN
N

yt fra Bestyrelsen 

Naturvejlederforeningens bestyrelse  
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 - 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 bestyrelsen
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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!!

50
NATUR vejleder  •  20. årg.  •  nr. 3  •  2011 



N
yt fra N

aturvejlederforeningen 

51

N
A

TU

RVEJLED
E
R

FORENINGEN

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 bestyrelsen
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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Naturvejlederforeningens Internationale 
Udvalg holdt møde den 27. oktober 2011. 
Vi vedtog en række indstillinger til Natur-
vejlederforeningen bestyrelse om forenin-
gens internationale aktiviteter i 2012. Dis-
se indstillinger blev tiltrådt af bestyrelsen 
den 10. nov. 2011. Vi besluttede samtidig 
at vi vil prøve at blive bedre til at formidle 
de erfaringer vi kommer hjem med fra 
udlandet til danske naturvejledere. 

Naturvejlederforeningens studietur til Polen i 
foråret 2011
Vi har mange positive tilbagemeldinger 
fra deltagerne. Der er stor tilfredshed med 
turens tilrettelæggelse og indhold, men 
der er også enighed om at busturen var for 
lang. Der er kommet en række forslag til 
kommende studieture. IU og bestyrelsen 
har derfor besluttet også at gennemføre en 
studietur i 2012. Der har været stor inte-
resse for en tur til Gotland, og det vil vi nu 
arbejde videre med. Vi melder ud så snart 
der er noget nyt.

Interpret Europe
Bo Storm deltog som Naturvejlederfor-
eningens repræsentant og observatør i den 
nystiftede forening Interpret Europe´s 1. 
seminar i Freiburg i juli 2012. Der deltog 
75 natur- og kulturmiljøformidlere fra 22 
lande og det faglige niveau var højt. Histo-
riefortælling var et vigtigt tema på konfe-
rencen og fra mange lande blev det fortalt, 
at direkte formidling og historiefortælling 
bliver mere og mere populær som en 
modvægt mod al den elektroniske formid-
ling som folk er ved at være trætte af. Bo 
havde til sin glæde erfaret, at der ude i 
Europa er stor beundring for den danske 
Naturvejlederordning. Bestyrelsen beslut-
tede på baggrund af disse positive tilbage-
meldinger at Naturvejlederforeningen be-
varer sit medlemskab af Interpret Europe 
og at Naturvejlederforeningen sender en 
repræsentant til Interpret Europes 2. se-
minar i Norditalien 19. – 22. maj 2012. 
Programmet for seminaret vil blive an-
nonceret til danske naturvejledere så snart 
det foreligger. 

International Ranger Federation´s 7. Verdens-
kongres i Tanzania 2012
IU og bestyrelsen har gennemgået pro-
grammet for IRFs 7. Verdenskongres i 
Tanzania 2012. Vi udtrykker forståelse for 
at man har valgt denne gang at fokusere 
på den 3. verdens problemer, men finder 
det kortsigtet ikke at medtage formidling 
som et tema. Det er næppe sandsynligt at 
danske naturvejledere vil komme hjem fra 
seminaret med et fagligt udbytte som 
umiddelbart kan bruges i Danmark. Vi 
har derfor besluttet ikke at sende en re-
præsentant til Verdenskongressen og hel-
ler ikke støtte medlemmers deltagelse.

Nordisk- Baltiske naturvejlederaktiviteter i 
2012 
Letland har meddelt at de påtænker at af-
holde det 4. Nordisk-Baltiske naturvejle-
derseminar i Letland i 2012. IU og besty-
relsen hilser velkommen at der stadig er 
liv i det nordisk-baltiske samarbejde og vil 
naturligvis bakke op om et seminar. Pro-
grammet for seminaret vil blive annonce-
ret til danske naturvejledere så snart det 
foreligger. 

EUROPARC`s rangerseminar
EUROPARC er en paraplyorganisation for 
europæiske nationalparker og beskæftiger 
sig derfor også med naturvejledning og 
rangernes arbejde i nationalparker og an-
dre beskyttede områder. Den 7. - 11. nov. 
2011 holdt EUROPARC et ranger-seminar 
på Avnø Naturcenter i Sydsjælland med 
24 deltagere fra 17 europæiske lande. For-
målet var at diskutere og udarbejde en 
række forslag til hvad rangers kan gøre for 
unge i Europa samt hvordan europæiske 
rangers får et bedre netværk. Onsdag den 
9. nov. var en række dansk naturvejledere 
inviteret til at demonstrere dansk natur-
vejledning, og om aftenen var Naturvejle-
derforeningen vært ved en bålmiddag. 
Naturvejlederforeningens formand, Jes 
Ågaard, og undertegnede var værter ved 
middagen, og bagefter fortalte vi om den 
danske Naturvejlederordning og om hvor-
dan vi i Naturvejlederforeningen netvær-
ker internationalt. Når rapporten fra se-
minaret foreligger vil vi omtale den 
nærmere her i Naturvejleder og på Natur-
vejlederforeningens hjemmeside.

Arne Bondo-Andersen 

Nyt fra Internationalt udvalg
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Naturvejleder Morten Lindhard fra Røsnæs Naturskole prøver at lære europæiske rangers 
at bare man ligger helt stille kommer køerne hen for at studere dig

Rangers fra 17 europæiske lande var samlet til seminar på Avnø Naturcenter for at diskutere hvad 
rangers kan gøre for at engagere europas unge i naturbeskyttelse
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Tommy

Preben

Helen

Thor

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

Thor Hjarsen
Red Barnet
thj@redbarnet.dk

Helen Holm 
Næsbycentret
helenholm@post.tele.dk
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 Nyt om navne og arbejdspladser

Foto: Thomas Gyalokay

Ny naturvejleder i Ballerup
Camilla Lindberg er blevet ansat som naturvejleder i 
Ballerup kommune, hvor hun står for naturvejledning 
til skoler og institutioner samt offentlige arrangemen-
ter for kommunens borgere. Hun skal således løfte ar-
ven efter Keld Nørgaard, som efter at have været na-
turvejleder i Ballerup i 20 år nu arbejder som 
fagkonsulent i biologi, geografi og natur/teknik i Un-
dervisningsministeriet.
Camilla er uddannet cand.scient. i biologi og kommer 
fra en stilling ved Holbæk Naturskole. Hun er nu vendt 
tilbage efter en barselsorlov til nyt job og nye udfor-
dringer.
”Det er skønt at være tilbage i faget igen, og jeg glæder 
mig til at formidle mere ”ude i felten” og møde flere forskellige målgrupper”, udtaler 
hun. Camilla Lindberg kan kontaktes på clb@balk.dk. 

Ny naturvejleder på Odsherred Naturskole
Odsherred Naturskole har ansat Randi Huusgaard, der er uddannet marinbiolog, 
som ny naturvejleder. Randi skal tage sig af formidlingen til de unge – bl.a. om em-
ner som livet på det lave vand, mad fra naturen og havets sjove og farlige dyr

Ny naturvejleder hos 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”. Rikke kan kontaktes på: 
RIKM@odense.dk
Fjordens Dag hører til under Korsløkke Ungdomsskole, og stillingen deles af Kerte-
minde -, Odense - og Nordfyns kommune – samt støttes af Friluftsrådet. Rikkes op-
gave er at formidle natur og biologi i områderne omkring Odense Fjord og Kertinge 
Nor. Vi er glade for at kunne byde Rikke velkommen i det grønne!
Rikke er endnu ikke uddannet Naturvejleder, men ser frem til at søge om optagelse 
på uddannelsen med næste hold. Der ud over, er hun engageret spejder i DDS, vild 
med friluftsliv og ofte at finde i de svenske skove… 
”Jeg brænder for formidling af biologi og nordisk natur!  Der ud over, er jeg engage-
ret spejder i DDS og vild med spændende projekter. Af interesser kan nævnes; sven-
ske skove, havkajak, friluftsliv, udstyr til eventyr, jagt - og meget andet…” 

Udvikling på NaturPark Åmosen
Formidlingscenter Fugledegård har fået bevilget et større beløb til udvikling af ople-
velses- og formidlingsprojekt omkring Åmosen-Tissø. Projektet skal gennemføres 
over en 3 årig periode
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Ny naturskole i Sønderjylland
Den 24. august 2011 blev en 
ny naturskole på festligste vis 
åbnet i Kelstrup Plantage tæt 
ved Kruså med deltagelse af 
et par hundrede børn og 
voksne.

Naturstyrelsen og først Bov, 
siden Aabenraa Kommune 
har i 32 år i fællesskab drevet 
Frøslev Polde Naturskole 
med base i en barak i Frø-
slevlejren. Men begge parter 
følte, at de efterhånden var 
ved at være lidt af ”en frem-
med fugl” blandt de mange 
museer i Frøslevlejren og at 
man kunne lave en bedre na-
turskole ved at flytte den ”ud i naturen”.

Derfor er naturskolen nu flyttet til en tidligere skovfogedbolig i hjertet af den 330 
ha store Kelstrup  Plantage. Og bedre kan en naturskole ikke ligge – midt i en blan-
dingsskov med små enge og rislende bække. 

Den nye naturskole blev indviet af borgmester Tove Larsen og skovrider Inge Gil-
lesberg, der begge udtrykte deres store glæde over samarbejdet omkring natursko-
ler. Borgmester Tove Larsen sagde at hun var meget stolt af kommunens 2 natur-
skoler, Skovlyst og Kelstrup, og hun var sikker på at de ville være med til at give 
kommunes børn en større naturforståelse. Derfor prioriterer Aabenraa Kommune 
naturskoler højt. Efter talerne var der mulighed for at prøve et væld af aktiviteter.

Naturskoleleder Angel Ottosen har været drivkraft i flytningen og indretningen af 
den nye naturskole. I modsætning til så mange andre naturskole er der ikke noget 
egentlig ”klasseværelse”, men der er en meget stor ”bålhytte” hvor børnene kan være 
i dårligt vejr. Og ellers kommer undervisning og aktiviteter til at foregå ude i natu-
ren – og det er jo netop meningen med en naturskole. Og kender vi Angel ret vil 
mange børn få gode naturoplevelser i Kelstrup Naturskole i de kommende år – og 
de vil tage hjem med en større forståelse for naturens undere.

Arne Bondo-Andersen 

Søballegård naturskole fylder 25 år 
I september måned kunne Søballegård naturskole i Vejle Ådal fejre 25-års jubilæ-
um. Det blev markeret med et åbent hus arrangement søndag den 2. oktober.
På en smuk solskinsdag, blev der holdt taler og sunget sange i de smukke omgivel-
ser. De besøgende blev budt på smagsprøver af lokale produkter fra Vejle-Ådal, og 
efterfølgende var der aktiviteter for børn samt guidede vandreture i området.

Søballegård Naturskole er en af landets ældste naturskoler og har eksisteret i 25 år, 
lige siden naturvejlederordningen blev indført i Danmark. Naturskolen drives i et 
unikt samarbejde mellem Naturstyrelsen og Billund, Vejle og Hedensted kommu-
ner. Hvert år besøges naturskolen af ca. 10.000 besøgende, hvoraf en stor del er ele-
ver fra skoleklasser i de tre kommuner. Den tidligere naturskoleleder, Søren Ander-
sen, har om nogen opbygget stedet og naturskolens aktivitetstilbud. 
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 Set & Sket

Naturdag på Vestegnen
Mange naturvejledere i sving på Naturens Dag på Vestegnen Naturvejledere og de-
res arbejdspladser var en væsentlig krumtap for afviklingen af Naturens Dag på 
Vestegen. Det er et kommunalt samarbejdsprojekt mellem Brøndby, Hvidovre, Is-
høj, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner, som har lagt sig ind under 
Friluftsrådets og Danmark Naturfredningsforenings Naturens Dag den 11. septem-
ber. Samarbejdet kørte for anden gang med sit eget budget og markedsføring på 5 
udvalgte lokaliteter heriblandt Brøndby Naturskole, Quark-centeret Hvidovre, Her-
sted Høje i Albertslund og Økobase Hakkemosen i Høje-Taastrup. Ud over natur-
vejlederne var der op mod 45 andre aktører f.eks. spejdere, jægerne, naturfredere, 
bueskytter, fotofolk, vandsportsforeninger og mange andre. Arbejdsgrupper under 
det såkaldte Vestegnssamarbejds-sekretariat koordinerede forberedelserne og mar-
kedsføringen.

Det samlede besøgstal på de fem lo-
kaliteter blev optalt til ca. 4000 delta-
gere mellem kl. 11 og 16, hvilket var 
ganske tilfredsstillende. Det summe-
de med aktiviteter bl.a. de mere spek-
takulære som luftballon-løft, vand-
skiløb, kajakpolo, LilleNørdshow og 
falkeshow. Billedet viser forsamlin-
gen foran falkoneren og hans horn-
ugle i Hakkemosen. Man kan se mere 
om hele arrangementet på følgende 
link: 
www.visitvestegnen.dk 

Søren Andersen døde desværre for 
et år siden, efter 24 år som natur-
skoleleder.

I dag drives naturskolen under en 
ny struktur sammen med Tønballe 
Naturcenter ved Snaptun under Na-
turstyrelsen trekantsområdet. De to 
naturskoler har fælles ledelse og en 
stab af fastansatte naturvejledere og 
freelancere, der har deres virke på 
begge naturskoler. 

Naturskoleleder Lars Bo Nielsen 
Naturstyrelsen Trekantsområdet. labni@nst.dk
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Mylder på matriklen!
På FN’s Biodiversitetsdag den 22. maj, 
opfordrede Naturhistorisk Museum 
sammen med www.fugleognatur.dk alle 
danskere til at gå på opdagelse i deres 
baghave, baggård eller sommerhus efter 
alt, hvad der kunne kravle, gå eller flyve 
(inkl. planter). Alle kunne være med: 
Naturfreaken, familien eller måske op-
gangen på stenbroen! Deltagelse kræve-
de primært en oprettelse af sin egen ma-
trikel på fugleognatur.dk, og derefter 
kunne man indberette alt, hvad man 
kunne finde den 22. maj – dag og nat. 

Der krævedes ingen forudsætninger, 
bortset fra et digitalt kamera, for ukend-
te arter kunne lynhurtigt artsbestemmes 
via hjemmesidens forum. Som et ekstra 
incitament afvikledes en konkurrence 
om, hvem der fandt flest arter.
De første arter tikkede ind på www.fug-
leognatur.dk lidt over midnat! Der blev 
undersøgt 40 matrikler landet over, ind-
berettet 2.362 observationer af i alt 938 
arter. 
Vinderen blev en midtjysk have med 
233 arter, som i juni fik besøg af et ud-
sendt team fra museet bestående af bio-
loger og andre nørder - plus en miljø-
minister med følge. Der blev samlet ind 
og observeret til den helt store guldme-
dalje. Vi lander nok et sted mellem 1500 
og 2.000 arter fra den jyske baghave, 
men så er alt fra colemboler til musvå-
ger også taget med!

De indsamlede dyr og planter vil senere 
indgå i en ny udstilling på Naturhisto-
risk Museum om Den globale Baghave 
– en verden af mangfoldighed. Udstil-
lingen ser nu ud til at kunne åbne om-
kring juni 2012. 

Lars Bøgh
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Nyt netværk for naturvejledere med fokus på mennesker med minoritetsbaggrund
En stor del af målgruppen for Red Barnets naturvejleder i projektet 
(Natur&Fællesskab) er børn og voksne med minoritetsbaggrund. Andre naturvejle-
dere i Danmark har også mange deltagere med anden etnisk baggrund. Flere natur-
vejledere ønsker i endnu højere grad at tiltrække nydanske borgere til deres tilbud.

På opfordring fra Friluftsrådet inviteres du hermed til dannelse af et naturvejleder-
netværk, hvor vi fokuserer på naturvejledning til børn, voksne og familier med mi-
noritetsbaggrund. Selv oplever jeg en enorm interesse og glæde fra denne gruppe af 
medborgere, når de kommer ud i det grønne! 
Hvad kan naturen bruges til i fht nydanskerne?  
Hvilke er erfaringer og eksempler findes der?  
Hvem kan man samarbejde med? 
Kan vi bruge frivillige? 
- er nogle af de spørgsmål, som rejser sig.

Er du interesseret i at deltage i dette netværk, så send en mail til naturvejleder Thor 
Hjarsen, Red Barnet på thj@redbarnet.dk. 
Red Barnet vil herefter være vært for et møde i København i løbet af vinteren 
2011/12. På første møde vil der blive inviteret en ekstern oplægsholder, som vil give 
os faglig viden indenfor området.

 Nyt fra netværkene

Århus uden naturvejledere
Et stort flertal i Aarhus Byråd har her i slutningen af september måned valgt at bud-
gettere med en  lukning af Naturcenter Sølyst og nedlægning af kommunens eneste 
to naturvejlederstillinger. Dermed bliver Aarhus den eneste by i 6-by-samarbejdet 
som ikke har en naturvejlederordning.
 
Så sent som den 11. og 12. september stod undertegnede i spidsen for en stor, velor-
ganiseret naturfestival, hvor knap 1.000 begejstrede og veloplagte gæster fejrede, at 
naturvejledningen og Naturcenter Sølyst fyldte 25 år. Naturfestivalen blev arrange-
ret af Natur og Miljø i tæt samarbejde med naturvejledere fra Østjylland, og en lang 
række grønne organisationer og blev betragtet som en slags generalprøve på hele 
den danske naturvejlederordnings 25 års jubilæum næste år.
 
Besparelserne virker som en helt uforståelig gestus og absurd jubilæumsgave fra by-
rådet. Med god støtte fra Friluftsrådet har de to naturvejledere netop de seneste år 
akkumuleret midler for mere end 1½ million kr. og opbygget 8 grejbaser med mas-
ser af grej og undervisningsudstyr til understøttelse af friluftslivet og udeskole-akti-
viteter i Aarhus. Friluftsrådet, Naturvejlederforeningen og lokalafdelinger under 
DN og DOF har da også protesteret over for Aarhus Byråd, men tilsyneladende 
uden held. 
 
Vi krydser fingre her i Østjylland og håber i sidste øjeblik på en mirakuløs redning 
af nogle af landets ældste naturvejlederstillinger i kommunalt regi. Og spareiveren 
skulle nødig brede sig som en lavine til resten af landet!

Bjarne Golles, Naturcenter Sølyst

 Aldrig set før
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Billefangst foregår på samme måde

Når Nørder ser rødt.
Det har i mange år været tradition for, at der på Fyn laves nørde kurser: Jeg tror det 
startede med Ole Fogh´s to meget fine bøger om Guldsmede og  Græshopper – eller 
var det de røde engmyrer! Nå pyt, i hvert fald er traditionen der, og vi er mange, der 
har haft gode oplevelser, blevet klogere, har grinet, rodet i lort og meget andet!
Men I år fik vi prøvet noget nyt! Deltagerne tog røven på kursuslederne! Og det på 
trods af, at kursuslederne var to af de mest kompetente folk i Danmark.
Men lad os starte med kurset – Palle Jørum og Maris Sloth havde indvilliget i at lave 
et løbebille kursus på Svendborg Naturskole, vejret var ”ad pommeren til” Der var 
ingen dyr i Eriks faldfælder osv. Det på trods blev naturvejledere, naturskolens kon-
taktlærere og kursuslederne ved med at søge. Til sidst besluttede Palle at jokke hele 
bredden af vore møllesøer ned. Hverken han eller værten så noget som helst – men 
en af lærerne fandt et lille grimt dyr i mudderet!
Så gik vi i gang med det fantastiske nye bestemmelsesværk som Palle havde lavet. 
Det gik ud over stepperen, indtil der pludselig blev helt stille i en af grupperne – de 
havde bestemt det lille grimme dyr til at være en løbebille på ”rødlisten”

Dansk: sortbenet øjenløber - Latin: Elaphrus uliginosus

Fugle og nature angiver at arten ikke er set siden 1943 I Danmark, medens den dan-
ske rødliste angiver 6 fundsteder siden 1960! Palle fortæller, at arten ikke er set her I 
området siden 1953. Så det er ikke så dårligt, at finde den, og det er endnu bedre, at 
Palles nye bestemmelsesartikel er så god, at den kunne bruges til bestemmelse af et 
så sjældent dyr!

Tak for en hyggelig dag til kursusledere og deltagere.
 Og mojn Erik Ehmsen.
Svendborg Naturskole.
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Sæt fokus på kommunens "blå områder" og vind 250.000 kr. 
 
I 2012 skal Danmarks Friluftskommune kåres blandt de kommuner, der er bedst 
til at fremme borgernes muligheder for friluftsliv på og ved vandet. 
 
Friluftsrådet har netop fastlagt temaet for konkurrencen om at blive Danmarks Frilufts-
kommune 2012. Denne gang skal kommunerne sætte fokus på friluftsliv i "blå områder", 
dvs. friluftsliv i tilknytning til sø, å og hav. Vinderen af konkurrencen bliver hædret med en 
præmie på 250.000 kr. til nye friluftsfaciliteter og vil samtidig kunne bryste sig med titlen 
'Danmarks Friluftskommune 2012'. 
 
- Temaet for 2012  har vi valgt, fordi vandet har en stor rekreativ værdi. De fleste menne-
sker er fascineret af vandet. Vand er med til at give landskabet karakter, det skaber varia-
tion og flotte synsoplevelser, og det danner grundlag for et særligt dyre- og planteliv. Van-
det giver mulighed for at komme ud og sejle, svømme, fiske og lege. Og er der en sti langs 
vandet, giver det muligheder for at gå, cykle og ride tæt på naturen og opleve årstidens 
skriften og naturens mangfoldighed. De "blå områder" er med andre ord vigtige for frilufts-
livet, og derfor vil vi gerne sætte fokus på kommunernes indsats for at fremme borgernes 
muligheder for friluftsliv i områderne., siger Casper Lindemann, konsulent i Friluftsrådet.  
 
Alle kommuner kan deltage 
Konkurrencen skydes i gang i løbet af foråret 2012. Det sker via hjemmesiden 
www.friluftskommune.dk. Alle landets kommuner kan deltage. Det kræver blot at kommu-
nerne udfylder et ansøgningsskema og sender det til Friluftsrådet. 
 
Vinderen af konkurrencen i 2011 blev Faaborg-Midtfyn Kommune for temaet "adgang til 
natur og landskaber". http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2011/9/27?video_id=44623&autoplay=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mere info: 
Yderligere oplysninger om Friluftsrådets kommunepris fås ved henvendelse til friluftspolitisk 
konsulent Casper Lindemann på tlf. 33280418 eller cli@friluftsraadet.dk eller på 
www.friluftskommune.dk 
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China porro+ 8x40
Lysstærk porroprisme-kikkert,
særdeles velegnet til begyndere
og brillebærere pga. det store 
synsfelt. Et godt bud på klassesæt.
Vandtæt og gummiarmeret.
Normalpris 1.165,- Normalpris 1.165,- 
Naturvejlederpris 1.049,-

Ved køb af 10 enheder gives yderligere 10% rabat

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

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

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

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

naturbutikken@dof.dk       Tlf. 33 28 38 38 Dansk Ornitologisk Forening

NYHED FRA SCANDIDACT

Klik ind på siden og kom gerne 
med forslag til forbedringer eller 
ønsker om nye produkter.

Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration 
til din undervisning:

  • Mulighed for produktsøgning
  
  • Nemt at handle via online bestilling
  
  • Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i 
     lodtrækning om fl otte præmier  

www.scandidact.dk

TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD
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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

 Totalleverandør 
til naturfag

 
® 

 
går sammen med   

® 

✔ Firmanavnet er fra maj 2011 Frederiksen

✔ Mere end 1 0.000 varenumre

✔ Du kan nu samle alle dine bestillinger ét sted  
 og spare fragt

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf. 7524 4966 info@frederiksen.eu CVR DK 36996617
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod Fax 7524 6282 www.frederiksen.eu Bank 2540-0206106204

Afd. Aarhus:  Silkeborgvej 765
8220 Brabrand
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