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

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

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

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.
Årskonferencen 2012
afholdes d. 28.-30. marts
i Nymindegablejren
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

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

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.
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Frivillighedens år 2011
EU havde udnævnt 2011 til Frivillighedens År. Med udnævnelsen ønskede EU
blandt andet at anerkende og synliggøre
den frivillige indsats og at styrke betingelserne for at udføre frivilligt arbejde
rundt om i Europa.
I Danmark har det medført en aktivitetspulje og flere events, herunder frivillighedens dag: Frivillig Fredag, der blev
afholdt og fremover skal afholdes den
sidste fredag i september.
Men en ting er flotte formål og events
- et andet er det daglige arbejde. Redaktionen har forsøgt at finde forskellige
eksempler på frivilligt arbejde i naturvejlederkredsen og blev ganske overvældet af de mange tiltag landet rundt. Tiltag som ikke er affødt af Frivillighedens
år, men som for de flestes vedkommende har kørt i mange år. Og det til trods
for at en undersøgelse har vist at selvom
35% af befolkningen udfører frivilligt
arbejde, er det kun omkring 1% der er
relateret til natur og miljø.
Anders la Cour, lektor ph.d. ved CBS
har i anledningen af frivillighedsåret påpeget det skisma, at staten på den ene
side ønsker at fremme det frivillige arbejde pga. det drive, der er i det og på
den anden side gør, hvad den kan for at
professionalisere dette arbejde ved at
stille krav og betingelser, som måske i
længden vil dræbe det drive de frivillige
har.
I det frivillige arbejde vi er stødt på
ved indsamlingen af materiale til dette
temanummer, viser sig to former. Det
frivillige arbejde, som er startet af de fri-
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villige og får lov at fortsætte på deres
præmisser, og det arbejde, som ønskes
gjort af de institutioner, som gerne vil
benytte frivilligt arbejde. Det sidste fører til at der stilles krav og tilbydes uddannelse, så de frivillige kan leve op til
en standard, som institutionen kan stå
inde for. Særlig når det handler om formidling. Redaktionen er også stødt på
flere formidlingsinstitutioner, der ikke
har ønsket at medvirke, fordi det de ønsker af de frivillige, ikke nødvendigvis
er det de frivillige helst vil lave. Ofte er
ønsket at få løst opgaver af praktisk art,
hvorimod de frivillige hellere vil formidle. Og da formidlingen er institutionens ansigt udadtil, er det sårbart, hvis
standarden ikke er høj nok.
Vi har imidlertid mødt endnu flere
eksempler på tæt samarbejde med frivillige, som vi vil præsentere i dette nummer. Det slås fast af flere, at det at samarbejde med frivillige ikke skal gøres af
økonomiske grunde, men derimod pga.
det som de kan tilføre med hver deres
baggrund. Så sad du lige og tænkte at
her var en let løsning, på alt det du ikke
har råd til at få gjort, så tog du fejl. Der
er ingen lette løsninger her! Til gengæld
er der en del erfaringer, som vi med
glæde giver videre.
Redaktionen, som i øvrigt selv arbejder frivilligt, ønsker dig god læsning og
et godt nytår.

Tema: Frivillige i formidlingen

Europæisk år for frivilligt arbejde 2011

Redaktricerne
Anja og Anne

3

NATURvejleder

20. årg., nr. 4 , dec 2011

Tema-leder - Frivillighedens år 2011.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Frivilligt arbejde i Danmark.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Politikkerne har store forventninger til det frivillige arbejde. Men lever
befolkningen op til disse forventninger og indenfor, hvilke områder er
det mest populært at lægge sine frivillige timer?

Frivillig på AQUA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Lars Nygaard fra Aqua øser af 25 års erfaring med at samarbejde
med frivillige. Her er nogle gode pointer at hente.

Nationalpark Thy - thyboernes nationalpark.  .  .  .  .  .  . 10
I Nationalpark Thy er der et stort korps af frivillige, som uddannes
og virker som formidlere.

Get Out! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Red Barnet arbejder med mange frivillige. Læs om deres erfaringer
og spændende projekter.

Frivillige er Danmarks Naturfredningsforening .  .  .  . 16
DN er de frivillige og de frivillige er DN. Læs hvordan en hel
Naturorganisation er bygget op af og for frivillige.

De gamle mænd og havet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Hvad kan et par ældre frivillige lystfiskere bidrage med i
formidlingen af det marine miljø?

Frivilligt arbejde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
I sit speciale undersøger Kartsen R. Larsen hvem der udfører frivilligt
arbejde, hvorfor og hvad de udfører af arbejde.

Korps af frivillige guider.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
I den kommende Nationalpark Skjern Å er man ved at få et frivilligt korps op at stå og
lave kuser for dem.

CSR på Melby Overdrev. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Det er det sociale der trækker.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Redaktionen har spurgt nogle frivillige, hvad der driver dem?

NATURvejleder udgives af
NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
Naturvejlederforeningen på Internettet:
www.natur-vejleder.dk
		
Redaktionens postadresse er:
Lars Stubkjær Nielsen
Ved Kollekolle 2
3500 Værløse

4

Redaktionens e-post og tlf.:
lsn@nst.dk
Mob 2121 9708
Redaktion:
Stella Blichfeldt (SB); stb@nst.dk
Anne Johannisson (AJ); ajo@nst.dk
Ulla Didriksen (UD); ud@zoo.dk
Anja Hørnell (AH); anjanatur@gmail.com
Dorrit Hansen (DH); dorrit.hansen@skolekom.dk

Kari Hald (KH); karh@vordingborg.dk
Allan Gudio Nielsen (AGN); allan.nielsen@dof.dk
Finn Lillethorup (FL); finnlillethorup@gmail.com
Allan Winther (AW): allan@fjord-baelt.dk
Kirsten Blicher Friis (KB): kirsten@kbhmadhus.dk
Lars Stubkjær Nielsen (LSN) (ansh); lsn@nst.dk
Tips&Tricks redaktion:
Dorrit Hansen
E-mail: dorrit.hansen@skolekom.dk

NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

Skab din egen platform. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Natur & Ungdom har gang i et projekt, som skal samle erfaringer
med frivillige og skabe platforme, som de kan arbejde ud fra.

Mageløse mænd i mørket. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Hvad får en tidligere naturvejleder til at arbejde og formidle frivilligt?

Limfjorden og Landskabet.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Det gendannede kulturhistoriske netværk for naturvejledere har været
på tur langs Limfjorden - læs beretningen fra en begivenhedsrig dag.

Det kulturhistoriske netværk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Læs om planerne og aktiviteterne for det kulturhistoriske netværk

Innovationsdøgn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Få ideer til hvordan du kan bruge de mange sociale medier og
moderne teknologier i din hverdag som naturvejleder

Småbørns netværket – giv plads til eventyret.  .  .  .  .  . 40
Anne Richardt beretter fra en workshop, der satte fokus på eventyr og
billedkunst med udgangspunkt i de helt små

Anmeldelse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Marianne Hald har forfattet en bog om græsser

Naturvejlederforeningens leder. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Præsentation af bestyrelsen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Nyt fra Bestyrelsen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Landet Rundt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Læs de mange beretninger fra naturvejledernes hverdag derude

Invitation til Årsmødet 2012
- se indstik midt i bladet

NATURvejleder udkommer:
Februar
(med deadline: 1/1)
Juni
(med deadline: 1/5)
Oktober
(med deadline: 1/9)
December (med deadline: 1/11)

Kommende temaer:
2012-1/ Februar: Naturvejledning i 25 år
2012-2/ Juni: Småt, men godt
2012-3 / Oktober: Naturvejledning for store grupper
2012-4 / December:

Forside-foto:
Danmarks Naturfredningsforening

Artikler til optagelse i bladet:
Artikler modtages som e-post.
Se skrivevejledning på foreningens hjemmeside:
www.natur-vejleder.dk

Temaredaktører for dette nummer:
Anne Johannisson og Anja Vensild Hørnell

NATURvejleder er Svanemærket

NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

Opsætning/Layout: Finn Lillethorup

Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

Oplag:
Tryk:

750 ex. på gallerie art silk-papir
From Grafisk, Kolding

5

Frivilligt arbejde
i Danmark

Fotos: Naturstyrelsen Nordsjælland

Frivilligt arbejde har stor politisk opmærksomhed. I regeringsgrundlaget for den nye
SRSF regering står der bl.a..
’Det danske foreningsliv og
det frivillige Danmark som sådan er en del af fundamentet
for vores demokrati (...) Den
frivillige sektor er et vigtigt
supplement, fordi den ofte
kan skabe en anden form for
tillid og kontakt med og mellem mennesker. Socialt arbejde baseret på frivillighed er en
afgørende styrke ved det danske velfærdssamfund....’ (Regeringsgrundlaget 2011).
af Bjarne Ibsen
Professor, forsknings- og centerleder, Institut for Idræt og
Biomekanik
bibsen@health.sdu.dk
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Men hvorfor er frivilligt arbejde værdifuldt? Er det ikke en reminiscens fra
gamle dage? Og gider de frivillige at
være et supplement?

Det frivillige arbejdes værdi

Hvilken betydning har det frivillige arbejde? I disse år har mange i den offentlige sektor fået øjnene op for den ressource, det frivillige arbejde udgør. En

beregning af det samlede frivillige arbejde i Danmark viser, at det tilsammen
svarer til 280.000 stillinger på fuld tid
(Boje 2006).
Frivilligt arbejde har dog en større og
vigtigere værdi end at være billig arbejdskraft. Det tillægges ofte en særlig
moralsk og etisk betydning. Til forskel
fra lønnet arbejde, som bygger på en
’kontraktbestemt forpligtelse’, er frivilligt arbejde baseret på en ’personlig og
moralsk forpligtelse’. Vi arbejder frivilligt, fordi det er meningsfuldt for os selv
og andre, og ikke for at opfylde en ansættelseskontrakt. Samtidig bidrager frivilligt arbejde til ’afhængighedens og
den sociale forpligtelses moral’. Som frivillig erfarer man, at vi er afhængige af
hinanden, og det er måske en væsentlig
forudsætning for opbakningen til et
stærkt velfærdssamfund.
Den tredje værdi ved det frivillige arbejde er dens demokratiske rolle. Foreninger og frivillige organisationer samler borgere med fælles ideer og visioner
for et bedre samfund og kæmper for
medlemmernes interesser. Samtidig er
det en udbredt antagelse, at det bl.a. er i
foreningerne, at vi lærer demokratiets
spilleregler. Hvordan vi bl.a. finder frem
til fælles løsninger, der tilgodeser de fleste og tager hensyn til mindretallet.
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Voksende frivilligt arbejde

Det er imidlertid en udbredt forestilling,
at samfundet bliver mere og mere individualiseret. Vi har nok i os selv og de
allernærmeste, og hvis vi skal gøre noget
for andre, må det bygge på princippet
om ’noget for noget’. Men hvis frivilligt
arbejde er udtryk for det modsatte, så
kan udviklingen deri ikke bekræfte denne påståede individualiseringstendens.
Alle undersøgelser af frivilligt arbejde
viser, at andelen af befolkningen, der er
engageret deri, har været voksende
igennem to årtier. Den seneste større
undersøgelse af frivilligt arbejde i Danmark fra 2004 viste, at 35 pct. af befolkningen havde udført et frivilligt arbejde
inden for det seneste år. Omkring ti år
tidligere var det kun hver fjerde dansker
(Koch-Nielsen, Henriksen, Fridberg og
Rosdahl 2005). En senere undersøgelser
fra 2008 kom til, at andelen var 37 pct.
(Torpe 2011). Sidstnævnte undersøgelse
viser i øvrigt, at væksten i frivilligt arbejde især kommer fra de unge og de
ældre. Selvom det synes at bekræfte en
anden myte om Danmark som ’foreningernes land’, så viser internationale sammenligninger, at vi ikke er verdensmestre i frivilligt arbejde. Både
nordmændene og svenskerne arbejder
mere frivilligt, og andre europæiske lande er på samme niveau, som vi er.

Store politiske forventninger til de frivillige

Skiftende regeringer og mange kommuner har store forventninger til, at de frivillige kan hjælpe med at aflaste den
økonomisk trængte offentlige sektor ved
især at påtage sig sociale opgaver. I den
gamle VK regerings arbejdsgrundlag fra
2010 stod der bl.a.: ’Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi
bruge mere målrettet og offensivt’ (Regeringsgrundlaget 2010). Men står de
frivillige så at sige til rådighed for det
offentlige?
Langt det meste frivillige arbejde finder vi inden for kultur, fritid og idræt.
Mere end halvdelen af de frivillige bruger deres frivillige arbejdstimer i idrætsforeninger, hobbyklubber, sangkor eller
andre kultur- og fritidsforeninger, mens
det kun er tre pct. af befolkningen, der
er involveret i egentligt frivilligt socialt
arbejde, der tager sigte på at hjælpe andre (fx som besøgsven). Men det er dog
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flere end andelen, som er engageret i frivilligt arbejde inden for ’miljø og natur’.
Undersøgelsen fra 2004 viste, at det kun
var én procent.
Mange kommuner har imidlertid en
forestilling om, at de ca. 60.000 foreninger, vi har i Danmark, er villige til at engagere sig i opgaver, som man politisk
gerne vil gøre noget ved, fx sundhedsfremme og integration. En stor undersøgelse af foreningslivet viser imidlertid,
at foreningerne i meget begrænset omfang interesserer sig for opgaver, der ligger udenfor medlemskredsens snævre
interesser og behov. Det er således kun
hver tredje af de sociale og sygdomsbekæmpende foreninger og under hver tiende af kultur- og fritidsforeningerne,
der erklærer sig helt enige i udsagnet, at
’foreningen skal medvirke til at løse de
sociale problemer i samfundet’ (Ibsen,
Boje og Frederiksen 2008).
Foreningslivet og det frivillige arbejdes vigtigste værdi er ikke at skabe sammenhængskraft og at bidrage til løsningen af politisk definerede opgaver. Den
vigtigste værdi er tværtimod er tilgodese mangfoldigheden og forskelligheden
i samfundet – og det gør man bedst ved
at skabe gode rammer og vilkår for at
folk kan engagere sig i det, som optager
dem. Det kan i nogle tilfælde gå imod
de politiske interesser.
o
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Frivillig på AQUA
25 års erfaring med brug af frivillige
til formidlings- og praktisk arbejde

af Lars Nygaard, naturvejleder
og leder af AQUA Sø- og Naturskole.
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Da man for 25 år siden fik ideen til et ferskvandsakvarium i
Silkeborg, udsprang det af en
interessegruppe, som meget
hurtigt fandt ud af, at der skulle mange kompetencer og
hænder til at realisere ideen.
Initiativtagerne nedsatte derfor en række grupper af frivillige som skulle komme med viden, ideer og lave praktisk
indsamlingsarbejde. AQUA
har siden starten haft mange
frivillige til formidling, udvikling og praktisk arbejde.

Hvad skal der til for at få en organisation til
at fungere med mange frivillige?

På Aqua er erfaringen, at det både tager
tid og koster penge at have frivillige som
hjælpere. Jeg mødte engang en koordinator for nogle af de mange frivillige,
man hver sommer bruger i de amerikanske nationalparker. Han fortalte mig,
at de efter mange års erfaring med frivillige havde erkendt, at der skal bruges
ca. 1 fuldtidsansat medarbejder for hver
8 -10 frivillige man havde i staben, og
denne medarbejder kunne stort set ikke
lave andet end at hjælpe de frivillige! Nu
arbejder vores frivillige ikke så længe og
intenst som man gør i amerikanske nationalparker, men vi har en erfaring for,
at det også hos os er meget vigtigt at de
frivillige altid har mulighed for at trække på de faste medarbejdere på stedet,
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og de skal præcist vide, hvem de skal
henvende sig til, hvis de har behov for
hjælp.

Skal man bruge frivillige for at spare penge?

Et spørgsmål vi ofte bliver stillet af andre, der overvejer at bruge frivillige er,
om de kan være med til at spare penge?
Svaret er klart nej!
De frivillige hverken kan eller skal
lave opgaver som klart ligger i de opgaver, som dagligt skal løses i organisationen, men de skal være med til at yde
den ekstra service, som de besøgende
oplever som noget særligt. Vi har derfor
aldrig brugt vore frivillige til bestilte naturvejledningsarrangementer, men hvis
vi laver et særligt arrangement i f.eks. en
skoleferie, hvor der er brug for mange
hænder, så går vi gerne til de frivillige.
Det er også vigtigt, at stedet tilbyder de
frivillige undervisning i omgang med de
besøgende og et minimumskendskab til
formidling og fagligt indhold. Disse
kurser afholdes af både frivillige instruktører og fast personale. En vigtig
rolle som de frivillige også har er, at de
er fantastiske ambassadører for stedet
og stiller kritiske spørgsmål til det, vi
gør på stedet.

Hvad koster det så at have frivillige?

Ud over fast personale der skal afse tid
til at hjælpe de frivillige, så forventer de
frivillige også at de bliver betalt i form at
nogle sociale arrangementer: En fælles
heldags bustur ud for at se et spændende formidlingssted et andet sted i landet, en god nytårskur med en bedre
middag, og endelig nogle gode rabatordninger på stedet.

Hvorfor bliver man frivillig på AQUA?

Vores erfaring er, at man ikke nødvendigvis bliver frivillig fordi man decideret brænder for temaet ferskvand, men
oftere fordi man godt kunne tænke sig
at være med i det sociale fællesskab
blandt de andre frivillige på stedet. De
fleste frivillige bliver derfor rekrutteret
af andre frivillige. Det har givet os det
problem gennem årene, at vores frivilligkorps bliver ældre og ældre, og af
samme grund kan være svært at rekruttere yngre i korpset.
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Stiller vi krav til de frivillige?

Det er svært at stille de samme krav til
de frivillige, som man kan til fast ansat
arbejdskraft. Vores erfaring er dog, at
det er nødvendigt at være lidt kritisk når
det gælder udvælgelsen af frivillige til
forskellige opgaver. Publikum opfatter
alle på stedet med et AQUA logo på trøjen som en professionel, der ved hvad
de taler om og kan hjælpe den besøgende. Vi har enkelte gange været ude for,
at vi har besluttet at en frivillig ikke egnede sig til nogle bestemte opgaver, men
måske hellere skulle lave noget andet
frivilligt arbejde på stedet.

Faktaboks:

AQUA har ca. 35 aktive i frivilligkorpset. De fleste arbejder med direkte publikumskontakt, men en lille
gruppe mødes på stedet
hver onsdag og laver kun
praktisk arbejde. Nogle er
med i en udstillingsgruppe
og andre arbejder i en sivgruppe som laver sivflet
med publikum.

Frivilligkorps eller symbiose?

I en del år har vi åbnet naturskolen på
AQUA for interessegrupper, foreninger
og spejdere. De låner et lokale af os til
nogle af deres møder, og til gengæld låner vi deres arbejdskraft, når vi har brug
for deres kompetencer og hænder. I den
nyligt overståede efterårsferie, lånte vi
således både ”Grå Pantere”, lystfiskere og
De Grønne Pigespejdere. De lavede forskellige aktiviteter for vores publikum i
AQUA som modydelse for husly. Frivilligkorpset var også på banen, med de
kunne ikke have klaret det alene. Fordelen ved dette symbiotiske samarbejde er,
at disse grupper organisatorisk klarer
sig selv.
o

Om forfatteren:

Lars Nygaard er daglig leder af AQUA Sø- og Naturcenter: AQUAs skoletjeneste
og naturvejledning, men
startede på stedet for 25 år
siden som frivillig.
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Nationalpark Thy
- thyboernes
nationalpark
I Nationalpark Thy har sam
arbejdet med frivillige høj
prioritet. Bestyrelsen ansatte
først en leder og dernæst en
frivilligkoordinator. Hvorfor
dog det?
Svaret skal findes i undersøgelsesprocessen op til udnævnelsen af Thy´s vestkyst
som nationalpark. Omkring 250 mennesker var involveret i arbejdsgrupper,
der kortlagde muligheder og begrænsninger for en nationalpark i Thy. Det lokale engagement havde startet et bredt
samarbejde i ”Thyboernes nationalpark”, der blev understøttet og holdt i
live af en aktiv støtteforening og var helt
centralt for bestyrelsen, da den tog fat
på realiseringen af parken i 2009.

Viljen til frivillighed

af Annette Buck,
frivilligkoordinator
i Thy Nationalpark

Strategien for den frivillige indsats i Nationalpark Thy er, at alle projekter vurderes i forhold til mulige frivillige samarbejdspartnere med samme automatik
som vurdering af projektets økonomi.
Formålet er at fremme det lokale medejerskab og ikke mindst bidrage med
ekstra kompetencer til projektet. Samarbejdet og det frivillige arbejde kan være
alt fra organisatorisk arbejde, til formidling og naturplejeprojekter med handsker og grensaks.

Nationalparkens værter

I et gammelt fiskerhus ved det stemningsfulde fiskerleje i Stenbjerg har Nationalpark Thy et informationscenter,
som 7 måneder af året er bemandet med
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frivillige formidlere. De er alle lokale
borgere, der har et godt kendskab til
mennesker og natur i nationalparken og
har hver især specialviden indenfor relevante emner som f.eks. at finde rav eller kystfiskeri. Ud over værtsrollen i informationscentret har de frivillige
formidlere inviteret til offentlige ture og
bidraget med gode fortællinger i vores
Nationalpark TV. I enkelte tilfælde fungerer frivillige som guider på bestilte
ture når Naturstyrelsens egne guider
ikke har mulighed for at tage turen.
Kunden betaler den samme pris for guiden, selv om selve guiden er ulønnet.
Indtægten går direkte i ”frivillighedskassen”.

Uddannelse af de frivillige formidlere

For at klæde formidlerne på til opgaven
er de tilbudt gratis kursus i formidling
og viden om nationalparken. Det første
formidlingskursus i 2010 stod det lokale
VUC for som almen voksen uddannelse
i faget formidling på i alt 30 lektioner. I
2010 og 2011 har Nationalpark Thy og
Biologisk Forening Nordvestjylland tilbudt ”Nationalparkkursus” i natur og
nationalparkens organisation på 30 lektioner. Interessen for nationalparkkurset
har i år været så stor, at der de 30 tilbudte pladser ikke slog til.

Uddannelse fremover

Formidlerne efterspørger stadig kurser,
særligt i afgrænsede specifikke emner.
Det kunne være kirker i Nationalpark
Thy, geologi og sprog. Erfaringerne viser
dog at 30 timers forløb er for omfattende for de fleste. Det betyder at kommende kurser planlægges som kortere emNATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

nekurser på 5 til 10 timer. Hermed vil
de frivillige få individuelle uddannelsesforløb, som både tager hensyn til timeforbruget og hensyn til de erfaringer og
kompetencer, som de frivillige har i forvejen. Det viser sig at flere har erfaring
med formidling fra tidligere erhverv,
som f.eks. lærer og ledere mens andre
har stor faglig erfaring indenfor særlige
emner.
Det vil altid være relevant at tilbyde
generelle kurser i formidling, nationalparkens natur, kultur og organisation til
nye frivillige, men det vil blive i kortere
forløb med høj grad af praksis. Samtidig
vil det også altid være relevant at tilbyde
”de gamle” ny og aktuel viden, fordi engagement og nysgerrighed ofte er to sider af samme sag og fordi kurser/møder
er en kærkommen lejlighed til at mødes
og udveksle erfaring.. De frivillige formidlere, vi har nu, deltager i et månedligt møde, hvor de bliver opdateret på
aktiviteter i Nationalpark Thy og andre
emner.

Hvad koster gratis arbejdskraft?

Frivilligt arbejde i Nationalpark Thy
handler ikke om at spare lønkroner,
men derimod om at inddrage befolkningens engagement og give gæster mulighed for at møde Thyboer. Udgangspunktet er, at det er ”sådan nogen” vi
selv ville nyde at møde på en rejse. NetNATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

op at de frivillige formidlere med stærk
lokal interesse inden for specifikke emner, gør dem til troværdige formidlere –
som vi så tilbyder det uddannelse de har
behov for. Det er vores erfaring at den
frivillige selv er meget opmærksom på
kvaliteten i sin formidling og går efter at
lykkes med det og give gæsten en god
oplevelse. Gæsten bliver præsenteret for
den enkelte frivillige og deres interesse/
viden på opslag i informationscenteret
(og på hjemmesiden inden længe).
Men det er ikke gratis at have frivillige, hverken i kroner eller arbejdstid. Ud
over et godt måltid mad på vore månedsmøder, får de frivillige en bluse og
en fleecetrøje med logo på, de får betalt
transportudgifter, og bliver som nævnt
tilbudt gratis undervisning. Men det
kræver også ansættelse af en frivillig koordinator for at holde kontinuiteten og
samle trådene.
Undervisningen på VUC var tilbudt
som almen voksenuddannelse der i
2010 var gratis og nationalparkkurset
var et low-cost tilbud fra BFN, der kostede 670 kr. pr. deltager. Vi har pt. ikke
overblik over prisen for de kommende
korte kurser, men de bliver typisk dyrere
jo mere specialiserede de er. En anden
mulighed vi overvejer, er at lave ”bytteundervisning” hvor frivillige og ansatte
formidlere kan udveksle viden på tværs.
o

Fakta:
60% af Temacenter Stenbjerg Landingsplads’
åbningstid var bemandet
af frivillige i 2010.
I 2011 er over 80 % af
åbningstiden bemandet
af frivillige.
15 mennesker er fast tilknyttet Temacentret der har
modtaget over 13.000
gæster i 2011.
Frivillige involveres også i
arbejdsgrupper, naturplejeprojekter, guidede ture,
markedsføring ved
arrangementer og messer,
idéudvikling, - og med
tiden sikkert i meget mere.
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Get
Out!

Om frivillige og natur
i Red Barnet
I Red Barnet bruger vi natur
oplevelser i langt de fleste af
vores sociale aktiviteter for
udsatte og sårbare børn, unge
og deres forældre. Derfor har
Red Barnet siden 2006 haft en
naturvejleder ansat.
12
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Fotos: Thor Hjarnsen

De frivillige i fremgang

Langt størstedelen af de mange børnelejre og familieudflugter, hvor vi bruger
naturen, gennemføres af frivillige. Indenfor det seneste år, er der blevet dannet mere end 15 såkaldte familieklubber
af lokale frivillige over hele landet. I
hver af disse klubber er der typisk 15-20
frivillige som arrangerer udflugter og
oplevelser for 8-10 socialt udsatte familier i lokalområdet. I øjeblikket stiger
antallet af frivillige med op mod 300 om
året.
Der afholdes hver måned omkring 1520 aktivitetsdage af vores frivillige for
op mod 800 udsatte børn.
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Netop udvidelsen af vores frivilligaktiviteter har været et strategisk mål siden
2010 for Red Barnet. Og det ser mildt
sagt ud til at lykkes. Denne indsats sker
for at kunne nå endnu flere børn, samt
engagere det såkaldte civilsamfund i
børnesagen i Danmark.

Ny naturvejleder-rolle

I familieklubberne planlægger de frivillige selv naturen ind i aktiviteterne. Fx
skovture, kanoture og fisketure. Årligt
har de frivillige 3-4 naturrelaterede aktiviteter i familieklubbernes programmer
– ud over fx ture til Lalandia, Legoland,
juleklip og fastelavnsfester. Det er på na-

Af Thor Hjarsen,
naturvejleder ved Red Barnet
Thor Hjarsen er projektleder
og naturvejleder i Red Barnets projekt
”Natur&Fællesskab”, der siden 2006 har udviklet og
gennemført naturaktiviteter for mere end 1000 socialt udsatte børn og familier årligt i Danmark. De
allerfleste af aktiviteterne
laves i samarbejde med frivillige i Red Barnet og Red
Barnet Ungdom. Læs mere
på www.redbarnet.dk/natur og på Facebook (søg på
”Natur&Fællesskab”).
Natur&Fællesskab støttes i
2011-2013 af Trygfonden,
Integrationsministeriet og
Friluftsrådets tips- og lottomidler.
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Natursyn på DR P1 bragte i
april 2011 en radioudsendelse om netop en skovtur
med børn og forældre fra
boligområdet Akacieparken
i Valby. Lyt evt selv til den
på www.dr.dk/natursyn.

tur-turene, at naturvejlederen hjælper,
vejleder og udvikler.
Indtil 2009 blev de fleste af Red Barnets sociale aktiviteter planlagt og gennemført af hovedkontorets folk i samarbejde med fx specialinstitutioner eller
asylcentre. Det var medarbejderne i Red
Barnet, der brugte de frivillige. I dag er
det omvendt: De frivillige bruger medarbejderne! Og da de frivillige er over

hele landet, er Red Barnets naturvejleder endnu mere landsdækkende end
nogensinde.

Frivillig med viden

Med det hastigt voksende antal frivillige, er det umuligt – og for dyrt – hvis
naturvejlederen skal være med på alle
ture og med i al planlægning.
En stor del af arbejdet med de frivillige handler derfor om uddannelse og inspiration. Dvs at give dem ideer til naturaktiviteter, som er naturpædagogisk
meningsfulde, foregår i trygge rammer,
og ikke mindst er sjove, fællesskabsdannende og motiverende for de deltagende
familier og børn. Visionen er, at børnene dermed får et sundere og mere oplevelsesrigt børneliv, sammen med deres
forældre.
Hvert år gennemfører Red Barnet 3-4
gratis weekendkurser for frivillige i at
bruge naturen:

14
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• Hvordan fremmer man fælles, sociale oplevelser i naturen og fx arbejde
med relationerne mellem forældre
og børn?
• Hvilke konkrete aktiviteter kan vi
lave udenfor som er netværksskabende, lærerige, motiverende og ikke
mindst sjove?
• Hvad kan og må man i en skov og
hvem kan give de frivillige hjælp i lokalromådet?
Efterhånden har Red Barnet fået opbygget et ganske stort lager af grej og udstyr
som de frivillige kan låne. Alt sammen
doneret af fx Naturstyrelsen og Friluftsrådet.

Nye frivilligprojekter igangsat

I de kommende to år skal Natur&
Fællesskab og frivillige sammen med
socialt udsatte boligområder 10 steder i
landet lave endnu flere naturbaserede
sociale aktiviteter. Fx er Lejerbo en partner i dette projekt.
I et andet projekt har vi fokus på en
overset gruppe af meget udsatte børn i
Danmark: Børn af traumatiserede flygtningeforældre. Vi vil lave aktiviteter i
naturen for familierne og give dem fællesskabsstyrkende og positive oplevelser
i samarbejde med lokale frivillige. Dette
projekt gennemføres i samarbejde med
RCT-Fyn, der er Region Syddanmarks
behandlingscenter for tortur og traumeofre.
I begge ovennævnte projekter indgår
omfattende evaluerings- og formidNATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

lingsaktiviteter.
Endelig er vi sammen med Naturstyrelsen ved at udvikle en specialindrettet
shelter- og aktivitetsplads i Vestskoven.
Stedet skal bl.a. udvikles ved at inddrage
både børn og frivillige. Pladsen er tænkt
som en inspiration for f.eks. kommuner.

Partnerskaber vejen frem

Red Barnet indgår i en række partnerskaber, som kan understøtte de frivilliges aktiviteter, fx med praktisk eller
økonomisk hjælp. Flere af partnerne er
også aktive undervisere på vores frivilligkurser.
Inden jul 2011 indgår Red Barnet og
Det Danske Spejderkorps fx en national
partnerskabsaftale. Vi har andre aftaler
med bl.a. Naturstyrelsen, Paul Petersens
Idrætsinstitut, DGI-byen og Skovskolen
(LIFE).

En Red Barnet frivillig

Det er svært at sætte en etiket på Red
Barnets frivillige, ud over at de ønsker at
gøre en forskel. Vi har helt unge studerende og pensionister. Vi har skolelærere, pædagoger, bankansatte, grafikere,
friluftsvejledere, chauffører, ingeniører,
kokke, arbejdsløse og grafikere som frivillige. Alle byder ind med deres interesser og særlige evner. Red Barnet afholder hvert år 10-12 kurser og seminarer
for frivillige med forskellige emner. Se
mere på www.redbarnet.dk, klik på”bliv
frivillig”.
		
o
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Fotos: DN

Frivillige er Danmarks
Naturfredningsforening
Interview med Nick Leyssac,
gruppeleder for organisation i DN

Nick Leyssac,
gruppeleder for organisation i
DN
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Hvordan vurderer du behovet for løn
nede ansatte til at organisere de frivil
lige og hvordan gør I i DN?
Frivilligt arbejde kræver organiserede
og klare rammer. Alt efter opgaverne
kan der være tale om selvorganisering
eller med en tovholder. I DN er de frivillige en meget stor del af vores forening og formål, og derfor vi er mange
som er ansat til at organisere frivillige. I
forhold til formidlingsopgaver, så har vi
nogle få centralt styrede projekter, og
største delen er vores frivilliges ture og
arrangementer – dette klarer de stort set
selv. Vi hjælper med platforme i vores
blad, på hjemmesiden og med økonomi
(f.eks. til annoncering). Som noget nyt
udbyder vi et naturformidler-kursus til
vores frivillige.

Hvordan er økonomien i det at organi
sere og udføre frivilligt arbejde - kan
det løbe rundt eller skal man mere se
det som en investering?
Frivillige er et formål i sig selv i DN.
Frivilligheden er et mål i sig selv, fordi
det ligger i hele organisationen, – Danmarks Naturfredningsforening ER de
frivillige, men det lønnede sekretariat
giver DN mulighed for at nå meget
mere, fordi der er styr på det praktiske
og organisatoriske og det sikrer kontinuitet. DN ville ikke eksistere og ville
ikke have sammen politiske pondus
uden de frivillige. Sammenlignet med
andre mereproffesionelle organisationer
– er det meget forskellige projekter vi
arbejder med. Det er klart at vi som en
frivillig organisation bedre har ”råd” til
NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

projekter som måske ikke giver den store mediebevågenhed -men som til gengæld er meget lokalt forankrede.
Man skal ikke se på brugen af frivillige som en måde at spare penge eller tid,
men som en anden måde at løse opgaver – hvor dialog og involvering er det
centrale. Hvis DN skulle opgøre de frivillige timer der lægges i naturformidling, ville det blive til utroligt mange naturvejleder stillinger (ca 2000 ture om
året), men pointen er at de frivillige kan
noget andet end professionelle, som
ikke skal gøres op i penge.
Hvordan har I indrettet jer organisato
risk?
DN har en organisationsafdeling som
hjælper med vores ”frivillige-logistik” –
herunder 2 organisationskonsulenter i
felten samt ansatte, der yder faglig rådgivning (både naturfaglig, kommunikation, web og økonomi). I en række projekter hjælper vi som profesionelle
direkte med organisatorisk støtte til vores frivillige – f.eks. Giv Naturen en
Hånd, hvor vi yder både faglig og organisatorisk hjælp til vores frivillige. Et af
formålene med naturplejeaktiviteterne i
DN er at give et andet tilbud til nye frivillige – hvor naturplejen er en indgang
til DN.

Hvordan er de frivillige forsikrede når
de laver frivilligt arbejde i DN?
DN har tegnet ekstra dækning på vores ulykkesforsikring til at dække også
frivilligt arbejde.Forsikringen dækker
de frivillige ifb. m. ulykke og ansvar når
der arbejdes inden DNs formålsparagraf
– f.eks. med naturplejearrangementer.
Overordnede tanker om det at bruge
frivillige i naturens tjeneste?
Der skal klart være tydelige rammer
og veldefinerede aktiviteter. DN har
ikke nogen frivillig politik, men det
kunne vi have. Andre frivilligeheds organisationer har.Vi laver heller ikke
kontrakter med de frivillige. Meget af
foreningens frivilligpolitik ligger i DNs
formålsparagraf, så på den måde kan
det også indarbejdes i en organisation.
Uanset om man gør det på den ene
måde eller den anden så er det en god
bevidsthedsproces at lave en frivillighedspolitik – Det vil jeg anbefale hvis
man vil arbejde med frivillige. Der er en
god opsamling på dette emne i ”Forundersøgelse om involvering af frivillige i
formidling og naturpleje” af Mette
Aaskov Knudsen.
Hvilke mål og tanker har I i forhold til
jeres frivillige?
Vi har en masse mål i vores aktivitetsplan som også involverer vores frivillige
og ikke mindst vores profesionelle arbejde med de frivillige. Men frivillige er
som sagt et mål i sig selv i DN.
o

NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

17

De gamle mænd
og havet
Marin formidling og brug af frivillige
Fotos: Leif Sørensen og Ulrik H. Boll

Fiskeskolen

af Ulrik Harring Boll,
naturvejleder på Trente Mølle
Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center, Broby
ulrik@trente.dk
40587672
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Hvis jeg nu siger fisketur til dig, og du
smager lidt på ordet, så har jeg et par
bud på, hvad der dukker op på din indre nethinde!
Noget med aktiviteter i naturen, noget
med barndom og barnets naturoplevelser, noget med samvær og fællesskab
med en far eller bedstefar. Og alt sammen krydret med en god gang erfaringsudveksling om fiskeri, bier og
blomster og andet essentielt stof. Herved får ordet fisketur en klang af noget
nært og personligt, noget nostalgisk,
noget der forbinder generationerne i familien. Og mit indtryk er at disse værdier er fælles på tværs af kultur og sociale lag! Rammer jeg rigtigt?
På Trente Mølles fiskeskole tilbyder vi
unge i Faaborg Midtfyn kommune 3
dage med naturvejlederen på fisketur til
de mange gode kystpladser, der findes i
det sydfynske øhav. Det er en ferieaktivitet Trente Mølle har afholdt de seneste
2 år, og som kører i påske- og efterårsferien. For mig som naturvejleder og ivrig

lystfisker, er det toppen at afholde disse
fiskedage. Dagene giver nemlig oplagte
muligheder for marin formidling, og super rammer for friluftsliv ved kysten,
med alt hvad det giver af rammer for
socialt samvær og hyggestunder udendørs. Tilslutningen til fiskeskolen var i
starten begrænset, men nu er budskabet
tydeligvis kommet ud, og tilmeldingen i
år var større end kapaciteten, det vil sige
17 deltagere og 4 på venteliste.
Da fiskeskolen ved kysten betyder waders og unge mennesker i koldt vand til
livet, er sikkerhed og opsyn en essentiel
del af aktiviteten, og hertil kommer at
der i løbet af en fiskedag opstår ikke så
få uglereder og lineknuder, som kræver
erfarne fingre at udrede. Det er med andre ord fast arbejde at afholde fiskeskole, og af samme grund fandt jeg i år 2
frivillige, til at bistå mig i de 3 fiskedage
i efterårsferien. Og heldigvis for det! Det
viste sig nemlig at være alle tiders bidrag. For de 2 herrer jeg fik fat i, havde
begge indsigt i kystfiskeri, tålmodighed,
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og tanke for det opbyggelige i fiskeskolen.
Jeg fik krogen i Jens fra Faaborg
Sportsfiskerforening, og Bjarne fra min
fiskekreds i Svendborg. Der var her tale
om 2 erfarne herrer, som jeg godt tør
skyde til at være omkring 55-65 år. Begge herre udstrålede den autenticitet som
vejrbidte ansigter og 40-50 års erfaring
som lystfisker giver. For min målgruppe
af præ- og fuldbårne teenagere, var de 2
en guldgrube at aflure for fif, fakta og
fuphistorier. For mig var de frivillige en
stor aflastning, og gjorde, at jeg kunne
koncentrere mig mere om at skabe de
gunstige rammer for fiskeskolen med
grej, bål og varme drikke, samt at få den
marine formidling indpasset i de pauser
der opstår under en fiskedag. Umiddelbart havde jeg nok set en ung assistent
til at bistå mig, men i dag er jeg overbevist om at ved at bruge 2 erfarne ”bes-
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ser”, fik jeg spillet på nogle af de positive
værdier som nærmest pr. automatik
hæfter sig til en fisketur hos rigtig mange mennesker, og som i Jens og Bjarnes
tilfælde viste sig at holde stik.
Det smukke ved denne form for frivilligt arbejde i formidlingen, er at begge
mine hjælpere udtrykte reel begejstring
for at deltage og stiller gerne op en anden gang. Deltagerne på fiskeskolen udtrykte også stor tilfredshed med dagene,
og lur mig, om jeg ikke har de samme
hjælpere næste år, og stort set de samme
deltagere når Trente Mølle åbner kysten
op for endnu en fiskeskole.

De blå Flag og mænd i blå busserønner

Trente Mølle har gennem en årrække
samarbejdet med Fåborg amatørfiskerforening om et såkaldt formidlingscenter i øhavet. Her er tale om en skurvogn
med grej til kystformidling, som sættes
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op på en fast plads fra påske- til efterårsferie ved en top-egnet kyst, nemlig
Dyreborg Strand. Det er de frivillige fiskeres arbejde med at klargøre, reparere
og transportere vognen der giver os, og
de lokale skoler, en mulighed for at formidle det sydfynske øhavs marine natur.
I forlængelse af dette, er det værd at
nævne Trente Mølles arbejde med Blå
Flag, som også afholdes i samarbejde
med Fåborg Amatørfiskerforening . I
Faaborg Midtfyn Kommune afholdes
der blå flag på en række kystnære campingpladser hvor Trente Mølle’s naturvejleder og to til fire amatørfiskerne stiller op og laver en introduktion til livet i
det sydfynske øhav. På de gode dage,
hvor solen skinner og campingpladsens
ejere gnider sig i hænderne, kan der
godt være 200- 250 fremmødte gæster,
mens der på de grå dage kan være tale
om 20 forblæste turister.
Uanset antallet af gæster er arbejds-
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fordelingen mellem mig og de frivillige
på plads: De bidrager med friskfangede
fisk, krabber og rejer, de hjælper med at
stille op, med at slæbe grej og holde opsyn. Jeg står for hovedparten af formidlingen, og sørger for at vi kommer igennem programmet, mens fiskerne
bidrager til formidlingen med de dele,
de kan tale med om. Det er egentlig ikke
en arbejdsdeling vi har snakket om,
men aftalen virker og giver tryghed for
de frivillige, så de er klar på deres opgaver på dagen.
De frivilliges slæberi og deltagelse er
selvfølgelig rar, og hjælper naturvejlederens til tider ømme ryg. Men deres væsentligste bidrag til blå flag, er det de blå
mænd bidrager med via deres slidte fiskertøj, deres fynske tale, grå skægstubbe og deres fangsthistorier om fisk og
kystliv fra gamle dage. Kort sagt autenticitet i det blå.
o
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Frivilligt
arbejde
35 % af den danske befolkning har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år,
men hvem er de, hvad vil de
lave og hvorfor gør de det?
Mit speciale fra 2008 omhandler frivilligt arbejde i forhold til naturpleje i
Danmark. Man kan sige, at der er et
stykke vej fra naturpleje til frivillig formidling, men der kan dog trækkes en
lang række lighedspunkter i den frivillige indsats på de fleste områder.
Den frivillige indsats er under forandring. Fra at frivillige har været i et livslangt forhold til den samme forening
bevæger vi os over imod en shopperkultur, hvor der også lige skal være plads til
kajakklubben, faldskærmsudspringet,
caféturen og alt det andet. Der er stadig
en minoritet, som er interesserede i at
trække det tunge læs i bestyrelser rundt
omkring, men langt hovedparten af de
frivillige er kun interesserede, hvis indsatsen er tidsbegrænset, let at gå til, er
sjov eller interessant og der er et tydeligt
output.
En måde at overkomme problemet
med at få folk engageret i den organisatoriske del af det frivillige arbejde kan
være at danne partnerskaber imellem fx
en forening og de frivillige.
Foreningen kan have lønnede medarbejdere, som støtter de frivillige med ledelsesmæssige kompetencer og som har
det overordnede ansvar for det frivillige
arbejde. Dette er en mulig løsning for
naturskoler og andre formidlingscentre,
men det kræver, at der investeres tilstrækkelig tid i den frivillige til rekruttering, oplæring og anerkendelse af den
frivilliges indsats.
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”Frivillige organisationer kan ikke betale sig fra dårlig ledelse. Da man (i sagens
natur) ikke udbetaler løn til de frivillige,
må man i stedet levere den ægte vare;
spændende opgaver og muligheder [for]
både faglig og personlig udvikling.” (Citat Frostholm, H. & Majgaard, K.
(2002). Ledelse af socialt frivilligt arbejde. Center for socialt frivilligt arbejde.
Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger.)
Læs mere om de frivillige i specialet
”Frivillig naturpleje – hvem, hvad og
hvorfor”:
http://www.dn.dk/Files/Billeder/FONA/
Frivillig_naturpleje_-_hvem__hvad_
og_hvorfor.pdf

af Karsten Rybjerg Larsen,
naturvejleder og forstkandidat,
Mariagerfjord Naturskole

Eller skriv en mail til:
karla@mariagerfjord.dk
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Korps af frivillige guider
En af opgaverne i Skjern Å
Formidlerforum har været afholdelse af et kursus for frivillige guider, der blev afholdt i
maj 2011 og jeg skal i det følgende redegøre for de tanker
der ligger bag dette tiltag,
hvordan kurset blev planlagt
og afholdt og hvad vi forventer af samarbejdet med de frivillige.
af Søren Frederiksen
Udviklingskonsulent og
kordinerende naturvejleder
for
Formidlerforum, Nationalpark
Skjern Å og
Ringkøbing-Skjern Kommune,
Miljø og Natur
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Den kommende Nationalpark Skjern Å
har været længe undervejs og da tankerne blev tænkt omkring de frivillige og
kurset afholdt, var det ganske vist at en
nationalpark kunne indvies i juni 2011.
Kun 10 dage før indvielsen blev denne
af politiske årsager aflyst og i skrivende
stund står det helt åbent, hvad der kommer til at ske i forhold til en kommende
Nationalpark Skjern Å. Dette ændrer

dog ikke på at et korps af frivillige guider, efter min mening, vil være en værdifuld ressource i området, nationalpark
eller ej.

Frivilligkurset

Kurset skal ses som et pilotkursus, der
ikke har fundet sin endelige form, men
hvor vi kan anvende erfaringerne til
fremtidige kurser. Planlægningen af og
undervisning på kurset har haft deltagelse af, naturvejleder Marianne Linnemann, NST, naturvejlederne Sabine Jensen og Torbjørn Tarp fra
Ringkøbing-Skjern Museum, naturvejleder Dorte Langborg-Hansen, Herning
Kommune, projektleder Carsten Ege
Møller, RKSK-Kommune og undertegnede.
Vi opsatte følgende mål for kurset,
som også skal opfattes som noget vi på
lidt længere sigt gerne vil kunne bibringe de frivillige:
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Nationalpark Skjern Å

Skjern Å Formidlerforum

Skjern Å Formidlerforum er etableret den 1. januar 2010, som et partnerskab mellem Friluftsrådet, Ringkøbing-Skjern Kommune, Herning Kommune, NST Blåvandshuk, Vestjysk Landboforening, Museerne i
Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner og Borris Skydeterræn.
Der er nedsat en styregruppe for formidlingsenheden med en repræsentant for hver af parterne og som
udviklingskonsulent/koordinerende naturvejleder er ansat Søren Frederiksen. Ansættelsen er sket ved
Ringkøbing-Skjern Kommune, i et tæt samarbejde mellem partnerne og finansieres af Friluftsrådet i en
tre-årig periode.
Skjern Å Formidlerforum har til opgave at opbygge og udvikle formidlingen af den kommende Nationalpark Skjern Å i et samarbejde mellem etablerede og kommende formidlere i området.
Formidlingen tager udgangspunkt i de fire ben – natur, kulturhistorie, friluftsliv og erhverv og det er
opgaven at udvikle, udbygge og koordinere formidlingen af nationalparken i forhold til de her nævnte
fire ben.

Mål for kurset:
• Give deltagerne et bredt kendskab til
Nationalpark Skjern Å.
• Kunne trække på de frivillige som
hjælpere ved arrangementer, eksempelvis til Nationalparkdagen.
• Virke som ambassadører for nationalparken og området.
• Øge inddragelse, lokalforankring og
ejerskab til NP Skjern Å.
• Netværksdannelse på tværs af to
kommuner og mellem professionelle
og frivillige. Kendskab til hinanden
og mulighed for henvisning.
• Bedre service for de besøgende.
• Opsyn og tilbagemelding.
• Afdække kursisternes individuelle
kompetencer.
• Udpege eventuelle emner til guide/
formidlings brug.
• Kvalificerer formidlingen i Nationalparken.
Kurset blev afholdt som internatkursus i
Borrislejren i weekenden den 13. til 15.
maj 2011 og indholdet blev bredt, men
på nogle områder også lidt sporadisk,
henset til den til rådighed værende tid.
Som tidligere nævnt var kurset et pilotkursus, hvor erfaringerne kan bruges efterfølgende, ligesom det er planen fortsat at udvikle guidekorpset gennem
møder og ture i nationalparkområdet.
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Nationalpark Skjern Å udgør ca.
25.000 ha og er afgrænset med
udgangspunkt i Skjern Å-systemet
med tilløb, de eksisterende Natura
2000-områder og kulturlandskaber
med bebyggede områder og landbrugsarealer (Afgrænsningen i den
nuværende bekendtgørelse).
Nationalparken skulle have været
indviet den 25. juni 2011, men
politisk uenighed, om blandt andet
grænsedragningen, har ført til at en
indvielse nu først ventes i 2013.

Det aktuelle kursus havde følgende indhold:
Kursus indhold:
• Introduktion til Nationalpark Skjern
Å.
• Kendskab til nationalparkens organisering og geografi.
• Lovmæssige forhold og færdselsregler i NP (jagt, fiskeri, sejlads, hund,
overnatning, adgang, natur 2000,
privat/stat)
• Kendskab til eksisterende tilbud, aktiviteter og faciliteter.
• Kulturhistorisk tidslinie et konkret
sted i felten.
• Gruppearbejde om formidling, gode
og dårlige eksempler.
• Kommunikation og konfliktløsning i
relation til forskellige natursyn.
• Formidlingsteknik og oplevelseselementer – tips og tricks.
• Formidlingsøvelse i grupper, med introduktion, research og gennemførelse af guidede ture for hinanden.
• Netværk og hverdagen som frivillig i
nationalparken.
• Udstedelse af deltagerbevis.

Deltagerne

De 18 deltagere i frivilligkurset har vidt
forskellig baggrund, men fælles er engagement og interesse for området. Nogle
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er involveret og forankret i lokale tiltag,
eksempelvis Arnborg Hjemstavnshus,
hvor de frivillige har etableret et naturog infocenter og tilbyder guidede ture.
Andre har gennem bopæl i og interesse
for området allerede gang i forskellige
ting, såsom svampeture, branding af
produkter og eget guidefirma. En styrke
ved netværket er at vi nu har mulighed
for at guide gæster på engelsk, tysk,
fransk, hollandsk og svensk, eventuelt
som tolkning.

For at holde motivationen hos frivilligkorpset, mens vi venter på en nationalpark og en mere formaliseret frivilligpolitik, har jeg gennem mails sørget for at
orientere når der har været nyheder af
fælles interesse. Der er også planlagt to
ture, den første her i oktober, hvor vi
besøger Tipperne og Værnengene. Områder der er i spil til den kommende
proces omkring Nationalpark Skjern Å.
Det er ligeledes tanken at afholde et nyt
frivilligkursus i foråret 2012.

VER-DI

Projektet VER-DI er et tværnational projekt, som med udgangspunkt i nationalparker vil skabe udvikling i
og omkring områderne.
Projektets overordnede mål et at skabe øget udvikling i de fem områder, som deltager i projektet. Det
sker blandt andet gennem følgende aktiviteter:
• Rådgivning og komptenceudvikling målrettet områdernes virksomheder.
• Udvikling og branding af fødevarer og andre nationalparkprodukter.
• Udvikling og afsætning af eksisterende og nye turistaktiviteter.
• Udvikling og afprøvning af nye måder for formidling af oplevelser i nationalparkerne.
• Forbedring og udvikling af naturformidling.
Deltagerne i projektet er den kommende Nationalpark Skjern Å, Nationalpark Mols Bjerge, en svensk og
to norske nationalparker. Region Midtjylland er tovholder. Se www.ver-di.eu
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Rekrutteringen af de frivillige er sket
gennem annoncering, opslag på www.
skjernaa.info og vigtigst, ved at anvende
allerede eksisterende netværk. Også en
nystartet støtteforening til nationalparken ”Aktive Lokalsamfund i og omkring
Nationalpark Skjern Å” har bidraget.

Økonomi

Budget for frivilligkurset var ca. 40.000
kr. og financieringen skete i samarbejde
mellem VERDI-Projektet og Skjern Å
Formidlerforum, med henholdsvis ¾ og
¼. I det kommende arbejde med frivillige vil det være vigtigt at finde den rette
forankring og hermed også den kommende finansiering af arbejdet med frivillige. Samarbejde med frivillige er helt
klart en ekstra ressource, men også en
arbejdsopgave der skal løftes, hvis der
skal komme noget brugbart ud af det.
For mig at se vil et nationalparksekretariat være det naturlige sted at forankre
de frivillige og meget gerne med en tov-

holder, der kan nurse de frivillige og koordinere indsatsen. Så vil et velfungerende korps af frivillige være meget
værdifulde for den lokale forankring af
nationalparken og også kunne indgå i
en række praktiske sammenhænge.
o

Postkort til NATURvejleder

CSR på Melby Overdrev
Corporate Social Responsi
bility (CSR) er betegnelsen for
virksomheders frivillige arbejde med at integrere sociale og
miljømæssige hensyn i deres
forretningsaktiviteter og i
deres interaktion med interessenterne. ’Virksomhedens
samfundsansvar’ er en mere
dansk betegnelse for be
grebet. Flere virksomheder
har såkaldte CSR-dage, hvor
ansatte laver frivilligt arbejde
udenfor virksomheden.

Den amerikansk ejede medicinalvirksomhed Eli Lilly var på Melby Overdrev
en hel dag september i 2009.
En hel busfuld ansatte kom med telt,
toiletter og forplejning og hjalp med at
fjerne træer fra heden.
”It truly was a great day and especially
it was very encouraging to see how everybody really took the project seriously
with hands and hearts. A great and alternative way of team-building whilst
giving something back to our community,” udtaler en af de medvirkende.
Heden er i øvrigt genstand for to årlige offentlige arrangementer, hvor frivillige kommer og hjælper Naturstyrelsen
med at pleje heden i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening.
Mvh Naturstyrelsen Nordsjælland
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Det er det sociale
der trækker

Fotos: Anne Johannisson

af Anne Johannisson,
naturvejleder ved Naturstyrelsen Nordsjælland
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I mere end 10 har et høslætlaug slået en
eng i Gribskov med le. Tørret høet på
hæs i juli. Slæbt høet ud på presseninger
til en ballepresser og fjernet hæspæle og
-stativer. Slået hø igen i september og
slæbt dette hø ud. Mødtes på engen igen
i det tidlige forår for at gøre engen klar,
fælde træer, jævne muldskud mv.
Hertil kommer en forårs blomstertur
på Engstien, som lauget har fået etableret og lavet en folder til. Nogle laugsmedlemmer har hertil undervist andre
nydannede laug i leslåningens kunst og
deltaget i en del leslætskonkurrencer
bl.a. VM. Lauget har også stået for to
tre-dages Lefestivaller med 2 dages kurser og en åbenthusdag.
Men hvad er det, der driver disse
medlemmer til troligt at møde op og
lægge arbejdskraft på en statsejet eng?

Det har redaktionen spurgt fire tilfældige ud af ca. 30 medlemmer af lauget
om til efterslættet denne september.

Thorbjørn (Åmand)

Den primære grund til at jeg er med i
lauget er at møde andre mennesker. Og
så er det en god måde at være i naturen
på. Jeg er ikke selv specialist i planterne
på engen, men jeg nyder at høre andre
snakke om, hvad der nu er dukket op.
Og så falder der af og til lidt af. Nu har
jeg f..eks. lært, hvordan en Trævlekrone
ser ud. Jeg har været Åmand i 12 år og
kan derfor slå med le. Det lærte jeg i øvrigt af min bedstefar, men dengang var
det ikke sjovt! Jeg kan godt lide gamle
håndværk og når vi tager ud med lauget
og lærer andre at slå med le, så kommer
man i snak, også med ældre folk, som
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ved noget om, hvordan man gjorde tidligere og måske har noget gammelt
værktøj, jeg kan studere. Jeg kan lide at
snakke med andre om emnet og at lære
det videre til andre, så jeg får noget ud
af det på mange måder.

Frederik (biologi studerende)

Jeg er med, fordi jeg gerne vil gøre noget
for bevarelsen af planterne. Når staten
ikke har penge nok til at bevare engene,
så mener jeg, at man selv må gøre noget.
Og så er det en god at være i naturen på.
Man kommer tættere på planterne og
opdager nogle og noget man ellers ikke
ville se, hvis man bare gik en tur. Det er
rarest at gøre sådanne ting sammen
med andre, der har samme formål og
kommer igen og igen. Så er der mere
kontinuitet i det og det nytter noget. Det
er også hyggeligere, når man kender
folk. Jeg er også med et andet sted, men
der kommer nye hver gang, fordi det
ikke er så etableret et laug. Det betyder
at meget tid går med at oplærer nye, og
man får ikke rigtig gjort det der skal gøres. Det kræver næsten en instruktør.
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Carsten (Vicevært i København)

Jeg flyttede til lokalområdet for et par år
siden, og kendte ingen mennesker her.
Vi ville gerne ud af byen og tættere på
naturen. Via en naturhistorisk forening
kom jeg i kontakt med Oldermanden
for lauget og kom på den måde ind i
det. Jeg kender intet til planter, men jeg
hører jo når fagfolkene snakker og synes
det er spændende. Jeg kan godt lide
gamle håndværk og så får jeg lært folk
fra lokalområdet at kende. Det er ideelt
for mig. Og så er jeg hurtigt kommet
ind i inderkredsen og kan få lov at være
tæt på dem, der er noget inden for branchen. Det er da noget.

Morten (Pensioneret fotograf)

Jeg kom med ved en tilfældighed. Jeg
skulle ud og tage nogle billeder for min
avis, og så blev jeg spurgt, om jeg havde
lyst til at være med. Det så rigtig hyggeligt ud, så det sa’ jeg ja til. Jeg synes det
er nogle rigtig rare og hyggelige mennesker, som jeg godt kan lide at være sammen med. Jeg kender ikke noget til
planter, men jeg får noget motion og
hygger mig med det.
o
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Skab din egen platform
– nye muligheder for frivillige naturformidlere
Fotos: Torben Jørgensen

Frivillige er en forudsætning
for succes i alle sammenhænge og foreninger, hvor man
ønsker at gøre noget for
andre. Vi ønsker os alle sammen masser af frivillige.
Men hvad ved vi egentlig om
det at arbejde med frivillige?
Er vi dygtige ledere og motivatorer for dem?
Eller brænder vi vore frivilliges
lys i begge ender?
Det sætter et nyt projekt i
Natur & Ungdom fokus på.
Af projektleder Kristian Minck
og naturvejleder Torben Jørgensen, Natur & Ungdom.
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Projektets baggrund

Fra de lokale klubledere hører vi af og
til om svindende medlemstal og om
vanskeligheder ved at tiltrække og fastholde børn og unge. For ikke at tale om
rekruttering af nye ledere.
Er det mon en særlig Natur & Ungdom-iagttagelse eller noget mere tidstypisk? – spurgte vi os selv.

Vi gik i gang med at researche og indsamle erfaringer fra egne klubber og frivillige generelt. En rød tråd i resultaterne er, at de frivillige ledere og
potentielle ledere efterlyser ’platforme’
at realisere deres projekter på. Platforme
kan for eksempel være traditionelle foreninger, men også events eller koncepter, der kan støtte op med overblik, administration, faglighed, økonomi eller
konkrete redskaber til hurtigt at kunne
fremskaffe den nødvendige viden og
ekspertise i planlægningen af aktiviteterne.
I foreningen oplever vi stor efterspørgsel efter vores kernekompetence:
naturformidling for børn og unge. Vi
møder også mange interesserede ressourcepersoner, som i den grad har noget at byde ind med, men som ikke oplever sig kaldet til det traditionelle
foreningsliv; det foreningsliv vi ellers i
Danmark bryster os af. Vores konklusion er, at der er et stort behov for at nytænke organiseringen af det frivillige arbejde. Derfor har vi etableret et nyt
projekt: Skab din egen Platform
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Skab din egen platform
og samarbejdspartnere

Projektet Skab din egen platform er for
alle ildsjæle, der er nysgerrige på at udforske frivillighed og moderne organiseringsformer. Projektet skal udvikle deltagernes kompetencer gennem
inspiration, faglige oplæg, netværk,
praktiske erfaringer og hjælp til organisation og arbejdets strukturering. Der
etableres kursusdage med fokus på områder som frivillighed, motivation og
etablering af organiserede naturplatforme samt på menneskelige ressourcer,
kompetencer og naturfaglig pædagogik.
En række andre foreninger, grønne
organisationer og ”forenigsløse” ressourcepersoner vil blive inviteret til at
deltage på forskellig vis. Idéen er, at projektet skal invitere til ”samskabelse”, så
de deltagende parter sammen kan generere viden – på det naturfaglige og pædagogiske område, som er Natur &
Ungdoms traditionelle virkefelt, men
også på et fælles, foreningsmæssigt område. Vi ønsker, at projektet skaber værdi både for Natur & Ungdom og for andre foreninger og organisationer.
Til støtte for sidstnævnte bidrager
Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR), som er et privat
forskningscenter, der siden 2004 har lavet undersøgelser inden for ungdomskultur og frivillighed. CUR’s del af projektet kommer til at dreje sig om læring
og erfaringsopsamling, der dels kan
komme Natur & Ungdom til gode, og
dels kan gavne organisationer, der arbejder med nogle af de samme formidlingstemaer, og som står med nogle af
de samme udfordringer. CUR vil medvirke til løbende at indsamle erfaringer
fra projektet og vil indgå i en
baggrundsgruppe, som følger projektet.
Der vil blive tilknyttet en følgeforsker,
som i begyndelsen af projektet, undervejs og afslutningsvis vil foretage en erfaringsindsamling.

Stor opbakning og interesse

Natur & Ungdom har igennem et årstid
lagt et stort arbejde i at udvikle projektet. Vi har været i en spændende dialog
med såvel nye som velkendte samarbejdspartnere.
Flere fonde og mulige samarbejds
partnere har meddelt, at de finder proNATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

jektet spændende, og en række partnere
har valgt at støtte projektet med bidrag
til finansiering. En væsentlig del ydes af
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri (Landdistriktsmidlerne). Friluftsrådet er ligeledes en stor bidragsgiver samt Aage V. Jensens Fond og Otto
Bruuns Fond.
o

Hvem er Natur & Ungdom?

Landsforeningen Natur & Ungdom er Danmarks
grønne forening for børn, unge og deres familier.
Foreningen har mere end 50 års erfaring med at
skabe oplevelser, leg og naturfaglig læring i
naturen.
Vi arbejder for at være førstevalget for børn og
unge med naturinteresser og en interessant
samarbejdspartner for andre organisationer.
Natur & Ungdom engagerer frivillige kræfter til
at formidle natur, friluftsliv og miljø; vi udvikler
formidlernes kompetencer, bygger netværk mellem aktive og bestræber os på fortsat at nå ud til
endnu flere mennesker.
For os er der en særlig værdi i, at også børn og
unge formidler og fortæller historier til andre
børn og unge, da oplevelsen og den naturfaglige
interesse dermed styrkes hos både formidleren
og modtageren. Motion, sundhed og trivsel er
samtidig vigtige sidegevinster ved langt de fleste
af vores aktiviteter.
En stor del af foreningens aktiviteter finder sted
i lokale klubber, hvor foreningens frivillige ressourcepersoner er de drivende kræfter.
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Redaktionen har spurgt en
tidligere naturvejleder,
hvorfor han nu er med til at
formidle på frivillig basis?

Mageløse mænd
i mørket
Foto: Anne Johannisson

Oldermand Olsen har blæst til
samling og udstikker ordre.

Klokken 6 er der vagtskifte.
Øjnene svier, tøjet kradser,
lungerne hiver noget efter
vejret og hovedet føles lidt
tungt. Efter en lang nat ved
milerne, kan jeg og min nattemakker lige få nogle times
søvn, før alle kulsvierne samles, så alt kan være klar til det
offentlige arrangement.

af Peter Fabricius,
Naturstyrelsen Roskilde

En gang om året svider Maarum Kulsvierlaug trækul. På samme måde som det
blev gjort i de nordsjællandske skove tilbage i 17-1800’tallet. Svidningen varer
fra torsdag aften til søndag sent.
Det er 3-4 dage med meget lidt søvn,
masser af røg og nok også et lidt for
stort kvantum af vin, øl og snaps. Hvorfor i alverden er jeg kulsvier?

øje til på grund af deres mørke øjne og
lidt vilde sind. Det er ikke det aspekt vi
stræber efter i Maarum Kulsvierlaug. Vi
er alle godt gift og vores ”kulsøer” har i
det hele taget en noget tilbagetrukken
rolle i forbindelse med selve kulsvidningen.
Der er flere grunde til at jeg er en del
af lauget. En af dem er de snakke, vi har
på de lange nattevagter. Det er en mandeklub og der er selvfølgelig også noget
hø-hø og platsjofle vittigheder, men vi
19 kulsviere er meget forskellige i både
alder og baggrund og vi mødes kun i
mindre omfang mellem de årlige svidninger. De fleste i lauget er lokale folk,
men vi er nogle stykker som er på ”tålt
ophold”. Snakken går livligt på vagterne.
Om egnens lokalhistorie, om forskellige
holdninger til snart sagt hvad som helst
og der udveksles erfaringer og nye idéer
udi kulsvidningens kunst mellem de
garvede og de nytilkomne kulsviere.

Mænd og miler

Mænd og mad

Der går historier om at mange af de oprindelige nordsjællandske kulsviere var
forviste landsknægte fra Ardennerne,
som egnens unge piger havde et godt
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Det at fastholde et gammelt håndværk
og producere noget godt trækul var oprindeligt og er stadig det primære projekt for kulsvierlauget. Men efterhånden
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Natmad på nattevagten.
Foto: Mogens Petersen

som vi har fået god erfaring med at bygge milerne op og styre ilttilførslen, så
det hele ikke ender i aske, har andre elementer sneget sig ind.
Nattevagten mellem fredag og lørdag
har fx udviklet sig til en kulinarisk odyssé for de af os, der har kræfter til det.
Også her kommer kulsviernes gør-detselv-gen til udtryk. Principielt har Oldermanden kun sat 2 på selve nattevagten, men skade få den, som ikke
bidrager til at holde de to ved selskab. I
hvert fald til et godt stykke ud på natten,
hvor der smages og kommenteres på
hjemmegjorte herligheder i mange afskygninger.

Frivillig formidling

Maarum Kulsvierlaug udspringer af
nogle vinter-aftners-foredrag for en lille
flok beboere i Maarum nord for Hillerød. Var der hold i historierne om de
forviste landsknægte fra Ardennerne?
Det korte svar er nej, men en lille gruppe blev bidt af det med at svide kul. I
starten i en lukket kreds mest for deres
egen skyld, men efter et par år blev der
lavet et rigtigt laug med Oldermand og
vedtægter med det formål at formidle
lokalhistorien om kulsvierne og fastholde selve håndværket.
Denne formidling er bestemt ikke et
uvæsentligt argument for, at jeg en gang
om året trækker i vadmelsbukser og
træskostøvle. Med en uddannelse som
faglig formidler – cand comm. fra RUC
– og en længere årrække som naturvejleder i Frederiksborg Amt og på Naturcenter Esrum Møllegård ser jeg en udfordring i at formidle både det faglige og
det lokalhistoriske på laugets årlige offentlige arrangement.
NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

Det er vel i virkeligheden dette offentlige arrangement, hvor der gerne dukker
200-300 gæster op, der gør, at det vi laver, kan kaldes frivilligt arbejde og ikke
bare en hobbyklub. Ud over at vise
hvordan miler bygges op og styres frem
mod de færdige trækul, gi’r dagen mulighed for mange gode snakke og diskussioner med gæsterne. Hvad sker der
rent faktisk inde i milerne? Hvad er forskellen på trækul og de briketter, der ellers bruges i sommergrillen? Hvor bruges trækul ellers i dag og tilbage i
historien?
Den offentlige del af kulsvidningen laves i samarbejde Naturstyrelsen Nordsjælland, hvor skovløber, skovfoged og
naturvejleder fortæller om skoven som
arbejdsplads, om de oprindelige skovlandsbyer og mere eller mindre sandfærdige skrøner om kulsviere, ellepiger
og lygtemænd.

Mænd og miljø

Publikum følger processen i
opbygning og brænding af
milerne.

Foto: Anne Johannisson

Det kan diskuteres hvor miljørigtigt vores kulsvidning er. Og det bliver det
også, men det gi’r jo så mulighed for at
vende holdninger og fakta om fossile
brændsler kontra vedvarende energikilder med gæsterne. Men miljø det er der
i hvert fald på det offentlige arrangement. Når gæsterne kommer tilbage fra
turen med skovens folk, har kulsvierne
gjort den lange grill klar med glødende
trækul, så gæsterne kan få grillet deres
medbragte mad. Alt imens går snakken
ved de mange små borde og et lille orkester med violin, cello og harmonika
lægger musik til de lidt grødede stemmer i kulsvierkoret.
o
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Limfjorden
og Landskabet
Foto: Jens Reddersen

Det kulturhistoriske netværk
udbød i efteråret 2011 et
kursus i landskabsformidling
under overskriften ”Limfjordens natur- og kultur”, hvor
jeg var tilrettelægger og formidler.
Heldagskurset foregik i en bus
og i bedste naturvejlederstil
blev der formidlet on location
i det østlige Limfjordsland.
Kursets formål var at belyse
det store potentiale, der ligger
i landskabsformidling samt
give bud på forskellige vinkler
af netop dette spændende
formidlingsfelt.
af Tommy Jensen,
naturvejleder & landmåler på
Nordjyllands Historiske
Museum.
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Landskabet under forandring

Det danske landskab har altid været under forandring både geologisk og kulturelt. Istiden har med sine enorme gletschere modelleret dale og bakker. Store
klimaændringer har skabt istidshave og
stenalderhave og landhævninger har
skabt nye landområder, hvor der tidligere var fjorde og sunde.

Siden bondestenalderen har mennesket
sat sit præg på landskabet, afbrændt og
fældet skovområder, hegnet og pløjet
marker, vel i begyndelsen små kulturelle
forandringer set i forhold til de geologiske, men efterhånden har kulturlandskabet taget over og sjældent finder vi i
vort lille land natur uberørt af menneskelig forandring. Selv i dag forandres
vort landskab. Ny skov rejses, heden og
klitlandskabet genskabes ved fældning
af uønsket trævækst. Gamle søer genetableres og åer føres tilbage til sit oprindelige forløb. Der udstykkes som aldrig før i det åbne land. Læbælter og
markveje sløjfes og nye kommer til.
Rundt omkring os ændres horisonten
drastisk med store vindmølleparker og
snart vil energiafgrøder præge det danske landbrugsland og i en eller anden
form ændre oplevelsen i det åbne land.
Ser vi os omkring finder vi store ar i
landskabet, hvor der i dag foregår en råstofindvinding. Mange af de tidligere
områder hvor der blev gravet grus, kalk
og ler er i dag omdannet til rekreative
områder med både skov og sø. Disse
områder har ofte en spændende fortælling om menneskers udnyttelse af naturens råstoffer.
Som naturvejledere har vi en mulighed for netop at beskrive disse foranNATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

dringer i forbindelse med vores arrangementer i naturen. Vi kan ved hjælp af
gamle kilder som kort og fotografier tolke det gamle landskab. Vi kan også skabe en dialog omkring forvaltningen af
vort landskab og de tiltagende klimaforandringer, der som følge af stigende
vandstande eventuelt vil skabe problemer omkring de kystnære områder.

De Geologiske spor

Limfjordens landskab er ungt, skabt under og efter sidste istid. I dette landskab
kan man udpege og forklare forskellige
geologiske spor. To elementer er afgørende for at Limfjorden i dag ser ud som
den gør. Den ene er undergrundens
kridt, det andet er landhævninger og
ændringer i havniveauet siden istiden.
Isenkappen som har dækket hele Limfjordslandet. har som et kæmpe dozerblad flyttet rundt på forrige istids landskaber og dannet et meget varieret fliget
landskab med store bredninger og smalle forløb og det kombineret med landhævningerne har herefter skabt Limfjorden som en labyrint af vige og indfjorde.
Med det i bevidstheden kan man langs
Limfjorden finde utallige gamle fjordarme der i dag er landbrugsland. Langs
fjordens kyster genfindes ishavets gamle
kystlinjer, der i den østlige Limfjord ligger ca. 15-20 meter over nuværende

havniveau. Ishavet opstod som følge af
en kraftig afsmeltning af isen for ca.
18.000 år siden og store mængder havvand trængte ind i Limfjorden, der blev
omdannet til et øhav. Isen havde udøvet
et enormt tryk og da landet steg op af
øhavet igen, blev Limfjorden omdannet
til en flod, der stort set omfattede den
nuværende sejlrende. Limfjordslandet
blev igen sat under vand og omdannet
til et øhav, da de sidste gletschere i
Nordamerika og Skandinavien smeltede
for ca. 8000 år siden. I den østlige del af
Limfjorden lå kystlinjen 6-8 meter højere end i dag. Det er litorinahavets eller
stenalderhavets kystskrænter. Denne
kystlinje ses endda meget markant flere
steder langs fjorden, hvor den står med
stejle skrænter ned mod det flade forland. Stenalderhavet blev efterhånden
tørlagt af landhævning, men kystlinjeforskydninger fortsatte frem til omkring
år 0, hvor Limfjorden fik nogenlunde
dets nuværende udseende.Limfjordens
nuværende kystlinje er ca. 1000 km
lang. Specielt den østlige Limfjord bærer
i dag stærkt præg af forlande af hævet
havbund. Syd for jorden findes markante erosionssnit ind i Himmerland med
store tunneldale som Østerådalen og
Halkær Bredning
I formidlingen og lokaliseringen af
disse geologiske spor kan man med forUdsnit af højmålebordsblad
1890 Aalborg.
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del benytte sig af gode kort som Per
Smeds landskabskort over Danmark.
Forholdsvis nyt i denne kategori er såkaldte Lidar scanninger, laserscanninger
foretaget fra fly. Disse scanninger giver
nok det bedste overblik til dato, idet
man kan kortlægge landskabets overfladeniveauer uden forstyrrende elementer
som træer og bebyggelse.

De kulturhistoriske spor

I Limfjordens landskab har oldtidens
befolkning sat sine tydelige spor. Rundt
langs Limfjorden ses et utal af gravhøje
fra stenalderen og bronzealderen og i
mulden gemmer der sig tidligere jernalder- og vikingebopladser. Limfjordens
topografi har haft en afgørende betydning for den tidlige bosætning langs
Limfjorden. Specielt omkring de gamle
overgangssteder ved Aalborg og Aggersund er der de sidste seks årtier foretaget
omfattende arkæologiske undersøgelser.
Nye arkæologiske spor dukker stadigvæk op og brugen af metaldetektorer er
efterhånden blevet sat i system og der
tegner der sig et mere detaljeret billede
af oldtidens bebyggelser. Ved Sebbersund er der fundet en handelsplads fra
vikingetid og ved Aggersund kan man
opleve en rekonstruktion af Danmarks
største ringborg, Aggersborg fra vikingetid.

Gravhøjene og gravpladserne

Gennem store dele af fortiden, fra agerbrugets indførsel for ca. 6000 år siden
og frem til kristendommens indførelse
er gravskikken med begravelser i høje
blevet anvendt. I nogle perioder hyppigere end andre.
De første gravhøje bestod af langhøje,
senere optræder dysserne og jættestuerne (3200 f. kr.) og i den sene del af bondestenalderen ses mindre høje fra enkeltgravskulturen. Langt størsteparten
af gravhøjene er dog anlagt i bronzealderen og de fleste kan henføres til den
ældste periode (1700-1300 f.kr.). Gennem disse århundrede blev der i næsten
hvert bosætningsområde opført en eller
flere gravhøje, som ofte blev placeret
højest på bakkedragene. Datidens høje
blev ofte placeret langs gamle vejforløb,
nogle i knudepunkter hvor flere veje
krydsede hinanden. Tidligere opfattede
man dem som gravsteder for egnens
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høvding men i dag menes de at repræsentere slægtsoverhoveder fra den enkelte bygd eller bebyggelse. I vikingetiden opstår der en ny bølge af
højbyggeri, der kan henføres til vikingetidens elite. Foruden gravhøjene langs
Limfjorden findes markante gravpladser
fra jernalder og vikingetid med brandgrave, markeret med stensætninger. Her
skal nævnes Lindholm Høje ved Nørresundby og stensætningerne ved Tømmerby fjord.

De truede kulturminder

Museumsloven forsøger at sikre vores
gamle kulturarv, så uvurderlige oplysninger ikke bare forsvinder i takt med
den intensive brug af landskabet. Den
øgede landsbrugsdrift har, siden stavnsbåndets ophævelse, de store landbrugsreformer i slutningen af 1700 tallet og
udflytning af gårde til landsbyens udmarker, haft en katastrofal indflydelse
på vores oldtidsminder. Et meget stort
antal oldtidsminder eksisterer ikke i
dag. Enten er de pløjet over, mulden
fjernet eller ødelagt af kreaturer, randsten og dæksten er fjernet og brugt til
kirke og husbyggeri eller knust til skærver.
De fredede fortidsminder tæller bl.a.
gravhøje, stendysser og jættestuer, men
også bautastene, voldsteder, broer, helligkilder, saltsyderier, ruiner og sagnsten
samt gamle stendiger og mindesten.
Disse blev omfattet ved Naturfredningslovens vedtagelse i 1937 og nødvendiggjorde en omfattende besigtigelse af fortidsminderne med henblik på en
tinglysning. Denne berejsning forløb i
perioden 1937-57. Mange af fortidsminderne blev forsynet med en fredningssten men ikke alle, hvilket ikke betyder,
at de ikke er fredet. Allerede i begyndelsen af 1800 tallet blev der indgået frivillige aftaler om fredninger.
I forbindelse med kommunalreformen i 2007 indgik Kulturarvsstyrelsen
en aftale med ti arkæologiske museer i
Danmark om at føre tilsyn med de fredede fortidsminder, en opgave der tidligere blev forvaltet af amterne. Der findes i dag ca. 30.000 fredede
fortidsminder – ca. 6000 i det tidligere
Nordjyllands amt, hvor Nordjyllands
Museum nu føre tilsyn.. Endnu i dag
ligger der ukendte ikke registrerede høje
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Lidarkort Limfjorden.
rundt i landskabet, som man støder på i
forbindelse med anlægsarbejder. Andre
findes på gamle kort.
De fredede fortidsminder er i dag beskyttet af museumsloven og naturbeskyttelsesloven. Der blev ved lov af 1992
indført en 2 m bred dyrkningsfri zone.
Indtil 2009 blev denne lov sjældent
overholdt, men de dyrkningsfrie bræmmer på 2 m er nu blevet en del af de
krav landbrugere skal overholde, for
ikke at blive trukket i landbrugsstøtte.
Denne stramning ser nu ud til at virke i
forhold til at bevare fortidsminderne for
eftertiden. Lovgivningen foreskriver
desuden, at der ikke må foretages indgreb i selve fortidsmindet og der må
ikke indenfor 100 m fra fortidsmindet
sket ændringer i landskabet.
Vil man formidle kultursporene i
landskabet er der en stor hjælp at hente
på www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder. Desuden kan jeg anbefale www.
miloeportal.dk/arealinformation, hvor
man kan finde historiske baggrundskort
tilbage til midten af 1800 tallet med en
detaljerigdom af oplysninger om veje,
heder oldtidshøje osv.

De inddæmmede landskaber ved Limfjorden
Landskabet var indtil bondestenalderens begyndelse fra ca. 6.000 år siden
primært styret af naturens egen dynaNATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

mik. Fra tiden for de store landboreformer, udskiftningen i slutningen af 1700
tallet til 1970erne, hvor miljøet fik en
anden status, har landindvinding haft
en central plads i landskabshistorien.
Landhunger og spekulation drev opdyrkningen helt ud i søterritoriet. Der
skete også en kolonisering af det vandlidende, ubebygget landskab, moser,
enge, marsk m.v. At kolonisere handler
om at investere kapital, arbejde og energi i at omdanne lav - og eller uproduktive arealer til mere produktive arealer.
De koloniserede vådområder er skabt
ved kunstig landvinding som marskdannelse, inddigning og inddæmning.
Ved inddigninger forstås arealer som allerede var land før inddigningen. Ved
inddæmninger forstås arealer som tidligere var hav før inddæmningen.
De indre danske farvande er næsten
uden tidevand og her er inddiget mange
marine forlande og lavtliggende morænekyster for at sikre arealerne mod
oversvømmelser ved de højvande, der
kan opstå ved vindstuvning.
Fra 1970 og frem til i dag er alle kunstige landvindinger blevet betragtet som
natur- og miljøfjendske landskaber. De
pumpede arealer benyttes overvejende
som agerland, dog med lidt enge og
fugtpletter samt vildtremisser og frugtplantager. Nogle steder er inddæmnin-
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Lindholm Høje,
de kulturhistoriske spor.

gen inddraget til forskellig bebyggelse,
herunder også flyvepladser. De fleste
sluse-afvandede inddæmninger henligger i dag med værdifulde naturområder
med periodevis vanddækkede eng- og
rørbeklædte arealer og flere betragtes
som værdifulde naturlokaliteter. En
”nænsom” inddæmning er altså ikke at
foragte ud fra et natursynspunkt.
Den første landindvindingslov blev
vedtaget i 1940. Blandt landvindingens
basale drivkræfter menes udskiftning og
ophævelse af fællesskabet, selveje, viden
og forbedring af infrastruktur, men også
tabet af hertugdømmerne i 1864 nævnes
som et væsentligt argument. I årene fra
1750 – 1964 som er inddæmningshistoriens største aktive periode inddæmmes
146 arealer på søterritoriet svarende til
ca. 45.382 ha. Heraf blev der i Limfjorden inddæmmet ca. 7.500 ha..Flere af
disse arealer indgår i dag i vigtige naturreservater af international betydning,
som Vejlerne og Ulvedybet.
Limfjorden var fra middelalderen og
frem til 1825 en lukket fjord mod vest
og man havde ikke de store problemer
med forhøjet vandstande, men da fjorden igen blev åben for gennemsejling
blev kysterne sårbare og store inddigningsprojekter blev sat i gang.

Det fremtidige landskab

Ingen kender som bekendt fremtiden og
hvordan landskabet vil blive forvaltet.
Det kan kun tiden vise. Vi står overfor
store massive problemer i de indre fjorde og kystnære områder. Alt tyder på at
den globale opvarmning vil få store
konsekvenser for den måde, vi har indrettet os på. Det store spørgsmål er, om
det fortsat vil være rentabelt at fastholde
og dyrke de store kunstigt landindvundne arealer i Limfjorden. Alt tyder på at
vandstanden vil stige med 33-37 cm de
næste 100 år, men ifølge flere forskere er
det ikke den øgede vandstand, der vil
give problemer, men de direkte effekter
af den globale opvarmning med kraftigere storme og mere koncentrere skybrud, der helt givet vil øge presset på
dæmninger og moler. I det åbne landskab vil vi se større sammenhængende
landbrugsarealer med energiafgrøder til
biobrændsel og vi vil opleve at skovarealerne øges. Dette vil øge behovet for at
formidle det ”oprindelige landskab”, så
kære naturvejledere, landskabet ligger
der, både med fortidens spor og nutidens anvendelse. Det bliver spændende
af følge fremtidens landskab.
o

Foto: Tommy Jensen
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Det
kulturhistoriske netværk
Det genopståede Kulturhistoriske Netværk
har nu godt et år på bagen
Foto: Lars Wachmann

Vi var godt 25 naturvejledere der i
november 2010 mødtes til ”genstart” på
Lejre Museum. Her viste det sig hurtigt,
at interessen for netværket var til stede
og de to tovholdere i netvæket, Tim
Krat og undertegnede, fik mandat til at
iværksætte tilbud, kurser, workshops
m.m. til gensidig inspiration og udvikling for netværkets deltagere.
På den baggrund har der i 2011 været
afholdt to arrangementer i netværket:
”Herregårdens Kulturhistorie den 17.
maj på Odder Museum, der bl.a. bød på
en 30 km. lang cykeltur, og så den 26.
oktober kursus i landskabsformidling
med Tommy Jensen fra Nordjyllands
Historiske Museum.
Begge arrangementerne har i høj grad
levet op til netværkets formål, hvor den
gensidige inspiration og udvikling er i
højsædet.
I foråret 2011 fik Tim Krat nyt arbejde
med nationalpark Roskilde Fjord – stort
tillykke med det.
I Tims stilling er der pr. 1. november
ansat Charlotte Gunther Madsen, Roskilde Museum. En del af Charlottes arbejdsbeskrivelse er at deltage i det kulturhistoriske netværk. Så et stort
velkommen til Charlotte som med-tovholder i netværket. Men heldigvis er
Charlotte og jeg ikke alene omkring udviklingen af tilbud, kurser osv. til netværket.
I forbindelse med landskabskurset i
Nordjylland blev der nedsat en styregruppe, som nu består af følgende:
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• Jakob Kofoed, Vendsyssels Historiske Museum
• Jens Reddersen, DGI-Karpenhøj
• Tomme Jensen, Nordjyllands Historiske Museum
• Charlotte Gunther Madsen, Roskile
Museum
• Ole Sørensen, Odder Museum/
Moesgård Museum
Som det fremgår af styregruppesammensætningen, er der en vis geografisk
”slagside”, så det kunne være dejligt med
endnu et styregruppemedlem fra Østdanmark!

Arrangementer i 2012

Vi er i planlægningsfasen for 2012, men
skabelonen for året er følgende:
Kulturspor i landskabet. Hvordan afkoder vi sporene i landskabet. Kursus i
Mols Bjerge med Jens Reddersen.
Tid: marts-april måned.
Den Lille Vildmosens kulturhistorie v.
Jakob Konnerup. Tid: ultimoseptember måned.
Jernalder. Håndværk og gourmet-køk
ken. Workshop. November måned.
Sted: Fyn eller Sjælland.

Tovholdere:

Charlotte Gunther Madsen,
Roskilde Museum
charlottegm@roskilde.dk
Tlf: 51334923
Ole Sørensen,
Odder-/ Museum Museum
ole@oddermuseum.dk
Tlf: 86540175 / 23265906

Hvis du har ønsker, tanker og ideer til
arrangementer, kurusforløb m.m. med
kulturhistorisk indhold, hører vi meget
gerne fra dig!
Med kulturhistorisk hilsen
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Innovationsdøgn
Ny teknologi i formidlingen
Den 15.-16. november afholdt
Friluftsrådet et innovationsdøgn om ny teknologi for naturvejledere på Skovskolen i
Nødebo. Innovationsdøgnet
skulle bidrage til bedre forståelse og bedre inddragelse af
ny teknologi i naturvejledernes formidling. Døgnet skulle
også hjælpe med at afklare,
hvor der bør sættes ind i forhold til efteruddannelsesindsatsen for naturvejledere i
Danmark.
Døgnet var arrangeret af Friluftsrådet i
samarbejde med Skovskolen og Semiosis formidling ApS.
25 naturvejledere deltog i innovationsdøgnet. Fra Friluftsrådet skal der
lyde en stor tak til deltagerne for deres
store engagement og flotte bidrag til arrangementet! Alle bød ind med bidrag,
tanker, erfaringer og godt humør.

Ny teknologi i naturvejledningen

af Thomas Larsen Schmidt,
Friluftsrådet.

38

Adam Bindslev fra Semiosis Formidling
holdt et foredrag om sociale medier og
brug af ny teknologi i formidling. Adam
havde godt fat i deltagerne og fik virkelig sat nogen ting på plads. Jeg tror de
fleste af deltagerne havde fået et meget
bedre overblik over feltet efter hans oplæg. Herunder er der samlet en del af
pointerne fra Adams oplæg.
En af pointerne i Adams oplæg var, at
ny teknologi kun bør bruges, hvis det er
med til at styrke naturvejlederens formidling. Før redskaberne inddrages i

formidlingen bør man spørge ”gør dette
formidlingen bedre?”
En stor fordel ved ny teknologi er, at
det i mange tilfælde er gratis at bruge
som formidlingsplatform. Men helt gratis er det dog ikke. Mange af de nye formidlingsmedier er dialogværktøjer, og
værktøjerne virker ikke, med mindre
man indgår og bruger tid på dialogen.
Tendensen i dag går fra envejskommunikation som artikler og nyheder mod
dialogbaseret kommunikation (Facebook og Twitter). Folk forventer, at man
svarer!
Internettet er enormt, og det er vigtigt,
at det indhold, man ønsker at formidle,
findes der, hvor ens målgruppe er.
For at ramme ”rigtigt” med sin formidling i forhold til ens målgruppe, er en
kommunikationsstrategi et vigtigt værktøj. En strategi giver overblik og rammer for arbejdet.
Hvordan vil vi formidle? Spørg dig selv:
1. Hvem er målgruppen?
2. Hvad vil du formidle?
3. Hvad vil jeg gerne have målgruppen
til at gøre?
4. Hvilken strategi skal anvendes for at
formidle emnet til målgruppen?
5. Hvilken kommunikationskanal skal
anvendes for at lykkes med strategien? Hvilken teknologi virker bedst
for at formidle emnet?

Sociale medier

Adam Bindslev:
• Sociale medier handler om relationer mellem mennesker.
• Sociale medier giver varige forbindelser i stedet for flygtige møder.
• Sociale medier skaber loyalitet.
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Sociale medier kan hjælpe en naturvejleder både før, under og efter naturvejledningsaktiviteten. Før en aktivitet kan
man markedsføre den via forskellige sociale medier. Under en bemandet eller
ubemandet aktivitet kan den besøgendes oplevelse forstærkes med hjælp fra
eksempelvis filmklip eller lyd på internettet. Efter en aktivitet kan den besøgende opmuntres til at dele sine indtryk
eller stille/svare på opfølgende spørgsmål på en blog eller en virtuel gæstebog.

Hvad nu?

Masser af ideer og nye muligheder.
På innovationsdagen blev der delt erfaringer og udviklet nye ideer blandt naturvejlederne. F.eks. blev der arbejdet
med, hvordan en blog kan være et aktivt
arbejdsredskab før, under og efter en tur
i naturen:
”På en blog oprettet til besøget kan
naturvejlederen føre dialog med elever
før et besøg. Under besøget kan elevernes telefoner med kameraer inddrages i
undervisningen, og billeder fra besøget
kan lægges på bloggen. Efter besøget
kan naturvejlederen lave dialogbaseret
opfølgning samme sted. Alt i alt et forløb, hvor lærere, elever og naturvejleder
aktivt indgår i processen, og hvor elevernes smartphones og disses funktionaliteter som kamera, video og kompas
kan inddrages i undervisningen. Elevernes billeder, film eller gps-registreringer
kan deles på bloggen, men også via de
sociale medier”.
Naturvejlederne følger op på alle ideerne fra Innovationsdøgnet i et nyoprettet netværk om ny teknologi. Netværket
er åbent for alle interesserede, og indtil
vi får lavet vores første arrangement/
netværksmøde kan man følge med på
netværkets blog http://naturinnovation.
wordpress.com/ hvor der er mere fra innovationsdøgnet. Det nye netværk har
René Larsen og Kirsten Blicher Friis
som tovholdere.
Friluftsrådet har også fået god inspiration, og vil arbejde videre med at få ny
teknologi programsat både som efteruddannelse og ude i netværkene.
o
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Adams powerpoint-præsentation er mulig at se her på bloggen:
http://naturinnovation.wordpress.com/2011/11/18/praesentation-fra-innovationsdognet/

5 regler for sociale medier
i følge Adam Bindslev:

1. Du er interessant. Giv noget af dig selv. Det, som er uinteressant for mig, er sikkert interessant for andre.
2. De andre er interessante. Når andre skriver eller viser noget
godt, er det god stil, at man kommenterer det for at vise sin interesse. Vi behøver ikke bare holde os til vores nærmeste sfære,
men kan sagtens se tingene i et lidt større perspektiv og omgås
lidt fjernere venner.
3. Du har tid til at svare. Hvis folk spørger en om noget, skal man
tage sig tid til at svare. Hvis man ikke har tid til at svare, bør
man ikke åbne for muligheden for, at folk kan kommentere ens
indlæg og udgivelser. Da bør man ikke bruge dialogbaserede
medier til sin kommunikation, som f.eks. Facebook.
4. Det handler om dialog. Giv svar… Stil spørgsmål … I stedet
for at finde på noget interessant at fortælle på facebook, så stil
nogen spørgsmål på facebook, så andre kan respondere.
5. Du er, hvad du deler. Del noget af værdi for din målgruppe.
Hvad er det, som jeg har at dele? På sociale medier er det vigtig, når man skaber sin identitet og bliver synlig, at man deler
sin information med andre. Det er f.eks. vigtigt, at man skriver
på Facebook, hvis man gerne vil ses der.
Man kan have en blog eller hjemmeside som base i sin kommunikation. Derfra kan man henvise folk til sin base fra f.eks. Facebook, Twitter, YouTube osv.
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Her kan
du læse om de
oplevelser som
småbørnsnetværket havde på
Rudeskov Naturskole den dag i
november, hvor
vi havde
inviteret til en
inspirationsdag
over emnet:
billedkunst,
eventyr og
naturformidling

Småbørns netværket

– giv plads til eventyret
Det var en dag hvor 20 naturvejledere
filtede mus, kreerede edderkopper og
spind samt stikkende pindsvin i ler. Det
var også en dag, hvor der blev diskuteret, hvor meget guldglimmer det var ok
at bruge i naturvejledningen!

Drager – trolde – hekse - eventyr og naturformidling

af Anne Richardt,
naturvejleder
på Rudeskov Naturskole
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Til dagen var inviteret to oplægsholdere:
Susanne Holck og Katarina Hejgaard,
der i en del år har samarbejdet om at afprøve og skrive to sæt bøger med titlerne: Troldene i eventyrskoven med idehæfte til, samt Dragerne i eventyrskoven
også med tilhørende inspirationshæfte.
Bøgerne er udsprunget af mange års
praktiske erfaringer med at koble eventyr, musik, billedkunst og naturformidling. Begge arbejder de med eventyret,
som er opdigtet, men en formidling der
holder sig til det faktuelle i naturen.

Eventyrfortæller

Susanne Holck tager sin magiske hat på
og taler om eventyret og naturen. Hun
fortæller om, hvordan vi kan bruge naturen som fortælle rum, og hvordan vi
gennem eventyret kan skærpe børnenes
interesse og opmærksomhed for naturen.
Et rigtig godt eventyr, som vi alle elsker at lytte til, bliver ikke skabt af fantasien alene. Den lever af og udvikler sig
sammen med den opmærksomhed tilhørerne giver den. Som tilhøre er man
med til at skabe en særlig energi, der
fungerer som en slags brændstof for fortælleren. Det var i det samspil Susanne
kunne give os naturvejledere inspiration
til vores arbejde med de mindre børn.

De kreative processer i kunsten

Ved at bruge billedkunst som katalysator for natur vejledningen, ører vi chanNATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

Susanne Holck tager sin magiske hat på og taler om eventyret og naturen.
cen for at barnet kan huske, og dermed
er vi med til at sikrer grobund for læring. Med dette som naturpædagogisk
syn arbejdede vi selv med de kreative
processer. Det var med stor fordybelse
og salig ro der sænkede sig over Naturskolen medens vi arbejde med at fremstille vores ”kunstværker”.

Workshoppen
– heksen og det skaldede pindsvin

Man skal så grueligt meget igennem.!
Eventyret er opdragende og normdannede. Her går det ilde for den, der ikke
opfører sig ordentligt, medens gavmildhed, ydmyghed og opofrelse bliver belønnet.
I den workshopgruppe undertegnede
var i om eftermiddagen, fik vi et nedskrevet eventyr, der handlede om den
onde heks, der tabte sit hår alene i forskrækkelse over nogle spøgelser. Heksen
NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

41

Deltagerne i workshoppen fik filtet mus, lavet edderkopper og spind og bygget pindsvin af ler, som blev forsynet med pigge - nogle sågar af guld!
løste sit hårtab med at stjæle pindsvinets
pigge, og det var jo skidt for pindsvinet.
I eventyret er en af de rigtig gode erfaringer man får med sig, at alting går
mod det bedste, og det gjorde det også i
vores eventyr.
Pindsvinet fik sine pigge igen, og vi i
gruppen fik nogle gode samtaler om,
hvordan vi ville kunne bruge eventyret
og pindsvinet i vores arbejde med kreative processer og naturvejledning for
børnehavebørn.

Hvis du vil se mere om brug af eventyr og billedkunst i naturformidlingen som tager udgangspunkt i
Susanne og Katharinas bøger kan du se:
www.alinea.dk/butik.
aspx?c=Catalog&category=4217

42

NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 4 • 2011

Græss
er
beskyt på danske
tede n
aturty
per
En ove
r
sigt ov
er de a

lminde

ligste

arter

Anmeldelse af

”Græsser på danske
beskyttede naturtyper”
skrevet af
biolog og naturvejleder
Marianne Hald

Anmeldt af Michael K. Hansen
Så er der igen en af vores naturvejlederkollegaer der har skrevet et hæfte. Et
overskueligt og letlæseligt hæfte på 50
sider om de mest almindelige græsarter
på de beskyttede naturtyper, fredninger
og habitatområder.
Hæftet er genialt og logisk bygget op,
med en opdeling i naturtyper og de dertilhørende græsser. Bagerst i hæftet er
der en oversigt over de 36 græsarter der
er beskrevet og de har hver fået en farve,
som placere de enkelte arter i forhold til
naturtype og hinanden. En meget raffineret detalje.
Hver artsbeskrivelse består af feltkendetegn, kort beskrivelse af levested samt
hvad det kan sige om driften, at den pågældende findes netop her.
At teksten bygger på private iagttagelser, synes jeg, gør hæftet mere brugbart.
Det giver nemlig plads til detaljer og
huskeregler som forfatteren synes er
vigtige. Marianne Hald skriver dog også
at der er variationer og at hæftet ikke
kan stå alene.
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Teksten ledsages af fine fotos og et par
tegninger. Det kunne være godt med en
tekst under billederne. Evt. af vigtige
detaljer. Tegningerne kunne godt trænge til et løft, men er dog brugbare.
Selv om forfatteren mener at brug af
hæftet forudsætter et vist artskendskab,
mener jeg, som nybegynder udi græsser,
at man sagtens kan give sig i kast med at
bruge hæftet. Netop på grund af den logiske og pædagogiske opbygning, samt
med hjælp af tegningen af græssernes
opbygning bagest i hæftet, er man som
nybegynder godt klædt på.
Det er et gennemtænkt hæfte med meget info på få sider som varmt kan anbefales. Nu savner jeg bare en fortsættelse
med gode ideer til hvordan man kan
bruge græs i formidlingen.
Hæftet koster 45 kr. og kan bestilles ved:
Marianne Hald
Sdr. Kirkevej 8
9520 Skørping
mariannehald@gmail.com
tlf. 24889619
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Når formidling bliver
frivillig
Jes Aagaard,
Naturvejlederforeningen

Foreningens
44
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Jeg har lige haft fornøjelsen af at kikke
ind i den nye Nationalparkplan for Mols
Bjerge, et spændende papir, som forsøgsvis prøver at afdække, hvad en ”Nationalpark” er i Danmark. En af de ting
jeg hæftede mig ved, er det nytænkende
ønske om at inddrage frivillige i formidling af den nye nationalparkformidling.
Som der står i Nationalparkplanen.
I forhold til at formidle om Nationalparkens
natur, kultur, friluftsliv og landskabsforhold kan
dette styrkes og udvikles gennem lokal borgerinddragelse. Frivillige med et indgående kendskab til lokalområdet kan inddrages i levende
formidlingsarrangementer fx fra små decentrale
formidlingssteder som Ørnbjerg Mølle. Nationalparken vil kunne understøtte sådanne aktiviteter gennem planlægning, tilrettelæggelse, annoncering og kursustilbud om formidling til de
frivillige formidlere.
Danmark har en meget lang tradition
for at yde et stort frivilligt arbejde i et
hav af forskellige foreninger. Foreninger
der kun kan fungere fordi mennesker
tager et stort slæb med det praktiske og
organisatoriske. Tænk blot på de mange
sports eller spejder foreninger der dagligt yder en stor indsats for at give børn
og unge en god oplevelse. Der er også
en god tradition for at lave naturvejledning for børn og unge, som det sker i
DOF ungdomsafdeling, Natur og Ungdom og mange andre. Den tradition er
givetvis under pres, dels fordi voksne
har mere travlt og dels fordi børn og
unge orienter sig mod en elektronisk
verden.

Hvis vi sammenligner os med nogle af
de andre vestlige lande, hvor frivillig naturindsats i den offentlige rum er skik
og brug, så har vi i det offentlige ikke
nær den samme tradition i Danmark.
Vi har en klar forventning om, det er en
offentlig opgave at løse opgaver, også i
naturen. Som eksempel kan nævens affalds håndtering, hvor vi i Danmark har
gjort det til en offentlig opgave at fjerne
skrald i naturen. Der har været en klar
forventning om at møde en skraldespand, der hvor behovet opstår. En
praksis som mange politiker gerne ser
ændret. Derfor er det også spændende,
at Danmarks Naturfredningsforening,
har grebet opgaven og gjort den til en
del af en stor frivillig indsats.
Jeg tror ikke vi skal frygte, at naturformidler vil blive erstattet med frivillige,
som kan formidle naturen til de danske
borger.
Vi vil ikke se, at frivillige overtager
formidling på naturskoler, museer eller i
organisationer. Der vil stadig være brug
for professionelle naturvejledere, som
evner at tilpasse deres formidling til
skiftene dagsordner og målgrupper.
Frivillig formidler kan derimod blive
et stærkt værktøj i at udbrede naturvejledning til langt flere borgere. Vores opgave bliver at hjælpe disse frivillige på
vej, med kundskaber, metoder og kontakter. De mennesker der gå ind i et frivilligt arbejde, vil bidrage til at skabe et
ejerskab og en entusiasme for den lokale
natur.
Jes, november 2011
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Præsentation af bestyrelsen
Jes Aagaard - formand

Arne Bondo - næstformand

Tomas B. Kolind Vilstrup
– kasserer og webugle

Marianne Hald

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 natur ofte er en fjern størrelse. Især har det
været en udfordring at bidrage til at udvikle et nyt Naturcenter på Vestamager.
Sammen med gode kollegaer er det lykkedes at skabe en oase for formidling og
naturoplevelser tæt på storbyen.
Holder kontakt til Friluftsrådet ang.
indsatsområdet: oplevelsesøkonomi i
samspil med naturvejledning.

Arbejder som aktivitetschef og naturvejleder på FDF Friluftscenter Sletten.
Holder kontakt til Friluftsrådet ang.
indsatsområderne: oplevelsesøkonomi i
samspil med naturvejledning samt Ny
teknologi i formidlingen. Sidder i kommunikations-arbejdsgruppen.
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Jeg er aktiv pensionist i Sønderjylland
og bor i Padborg. Jeg laver historieformidling i Sønderjylland og Sydslesvig
og så repræsenterer jeg Naturvejlederforeningen i Friluftsrådets Kredsbestyrelse og i Grønt Råd i Aabenraa kommune. Er medlem af Menighedsrådet I
Bov og bestyrelsesmedlem i Bov Turistforening.
I Naturvejlederforeningens bestyrelse
arbejder jeg bl.a. med Grønne Råd, Friluftsrådets Kredse og internationalt arbejde. Er bestyrelsen kontakt til arbejdsgruppen for næste års årsmøde.
Holder kontakt til Friluftsrådet ang.
indsatsområdet: Naturformidling i nationalparker.
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Nyt 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.
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Jeg er biolog, nu ansat som Regional
leder i NTS-center Nordjylland. NTScenteret har til formål at styrke undervisningen i naturfag og derigennem
børns nysgerrighed og interesse for naturvidenskab på landsplan. Jeg har tidligere været naturskoleleder på Mariagerfjord Naturskole.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen
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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 naturvejleder 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 naturvejledningen. Er i kontakt med friluftsrådet ang. indsatsområdet: Ny teknologi i
formidlingen

Peter Laurents – nyt medlem i bestyrelsen

Bedre kendt under navnet Baloo, og er
ansat som regionskonsulent og naturvejleder i 4H på Sjælland. Som naturvejleder er jeg med til at gennemføre arrangementer i samarbejde med de
lokale 4H klubber, og Baloos "naturskole" er således en veludrustet trailer som
trækkes rundt til diverse oplevelser"
Ansvarsområde: Efteruddannelse og
understøttelse af de faglige netværk.

Rikke Laustsen

Sidder i Naturvejlederforeningens bestyrelse på 3. år. Pr. 1.6. 2011 nyansat
som naturskoleleder på Naturskolen
Nørskovgård. Naturskolen drives i samarbejde mellem Naturstyrelsen Sønderjylland og Haderslev Kommune.

Nyklækkede ugler

De primære arbejdsopgaver er naturvejledning for skoler, offentlige ture, koordinering af naturvejledningsarrangementer 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-arbejdsgruppen og er bestyrelsens kontakt til
redaktionen. Jeg har arbejdet med formidling indenfor natur, miljø og økologi 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 Naturcenter Norddjurs, hvor jeg underviser
alle fra vuggestue til de ældste klassetrin. Afholder kurser og offentlige ture,
samt om sommeren er jeg stationsforstander på Blå Flag stationen i Fjellerup.
Er foreningens repræsentant i Grønne
Råd og Friluftsrådets kredse (I mesterlærer hos Arne). Ansvarsområde: nye
ugler og indsatsområdet: Naturen som
grønt Klasseværelse.

Her er de så - det nyeste hold naturvejledere, der netop har afsluttet deres
efteruddannelse.
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Naturvejlederforeningen har indgået en
ny aftale med Naturstyrelsen og Friluftsrådet omkring ”Naturvejledning i Danmark”. Den nye aftale blev underskrevet
d. 1. december 2011 efter en lang og
grundig barselsforløb. På trods af foreningen først blev involveret i de sidste
måneder af svangerskabet, er det ved
fælles hjælp lykkedes at forløse et stærkt
og levedygtigt afkom.

Hvad er ”Naturvejledning i Danmark”?

”Naturvejledningen i Danmark” er et
samarbejde mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen i
Danmark, som omfatter naturvejledere,
der har påbegyndt eller gennemført naturvejlederefteruddannelsen.
Formålet for samarbejdet om ”Naturvejledningen i Danmark” er:
Gennem et landsdækkende netværk
af naturvejledere at give borgerne di
rekte oplevelser i naturen med det for
mål at øge deres kendskab til naturen
og medvirke til en bæredygtig udvik
ling, en sundere livsstil og en demokra
tisk proces gennem borgerinddragelse i
forvaltningen af natur og kulturmiljø.
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Sådan indledes den allonge, der er lavet
i tillæg til samarbejdsaftalen mellem
Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Som det
kan ses er formålet stadig at give dansker en direkte oplevelse i naturen og at
gøre det via uddannede ugler. Aftalen
rummer en nyt sæt spilleregler for fordeling af ansvar.
Det moderniserede samarbejde om
naturvejledning indebærer en mere klar
ansvarsfordeling. Foreningen overtager
alt kommunikation til naturvejledere og
borger, som tidligere blev varetaget af
Naturstyrelsen. Friluftsrådet vil fremover finansiere efteruddannelsen. Naturstyrelsen får ansvar for at holde en
årlig begivenhed, hvilket kan være en
konference eller et seminar med et bredt
fokus ift. naturformidling og gerne med
sigte på at involvere kommunerne.
Jeg syntes personligt, at den største
gevinst ved den nye aftale, er det ligeværdige samarbejde. Vi har fået en reel
plads i samarbejdet og skal løse kommunikationsopgaven for fællesskabet.
Det glæder jeg mig til at føre ud i livet.
Vi er allerede godt på vej til at grundlægge en fundament under en web og
nyhedsredaktør, dels ved at skabe økonomi til opgaven og dels ved at få teknik
og medarbejderkontrakt aftalt.
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Tillykke til ”Naturvejledning i
Danmark”
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Nyt virtuelt ægteskab
Det er vældig oppe i tiden med fusioner,
det skulle skabe større effektivitet, give
bedre levedygtighed og konkurrenceevne blandt andet. Indenfor naturvejlederverdenen sker der henover de næste
par måneder en fusion mellem de to
hjemmesider, der hidtil har fungeret
som platforme for formidling af naturvejledning i Danmark. Naturvejleder.
net, der har været drevet af Naturstyrelsen, nedlægges pr. 1. december 2011
som en selvstændig hjemmeside, og det
indhold og de funktioner, som fortsat er
relevante, vil blive lagt over på Naturvejlederforeningens hjemmeside natur-vejleder.dk.

Foreningens kommunikation opprioriteres

Naturvejlederforeningens bestyrelse ser
fusionen som en god lejlighed til at videreudvikle og forbedre foreningens eksisterende hjemmeside, og det sker samtidig med at bestyrelsen arbejder på at
opprioritere foreningens og Naturvejlederne i Danmarks kommunikation.
Opprioriteringen af kommunikationen
sker i første omgang ved at udvikle
hjemmesiden, og bestyrelsen håber at
der på længere sigt også bliver mulighed
for at styrke kommunikationen via pressearbejde og en strategisk indsats via sociale medier for eksempel.

Et samlet ansigt udad til

Den nye hjemmeside skal give Naturvejledningen i Danmark et samlet ansigt

udad til, den skal understøtte de forskellige formål med ”Naturvejledningen i
Danmark” og den vigtige kommunikation mellem naturvejlederne, for at sikre
erfaringsudveksling og fortsat udvikling
af arbejdet og ordningen.

Betaling ved kasse 1

Hjemmesiden skal også gøre livet lettere
for dem, der i dag administrerer indbetaling af kontingent, opdatering af medlemsoplysninger, tilmelding og betaling
i forbindelse med årskonferencen og lignende opgaver, der i dag løses mere eller
mindre manuelt. Fremover skal du selv
opdatere dine medlemsoplysninger
samtidig med, at du fornyer sit medlemskab af foreningen via et betalingsmodul på hjemmesiden, og tilmelding og
betaling af årskonferencen i marts 2012
vil også foregå via hjemmesiden. Der er
med andre ord fremover tilmelding og
betaling ved kasse 1.

Ønskebørn

Vi glæder os til det nye virtuelle ægteskab og de mange ønskebørn, som allerede er ved at blive ruget ud. Det er
googlemap, hvor borgere (og du selv)
kan finde naturvejledere i hele landet,
nyhedsbreve som fortæller gode og dårlige nyheder om naturvejledning og naturvejledernes arbejde, artikeldatabase
hvor du kan finde dine favoritartikler
fra Naturvejleder-bladet og meget mere.
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Tilskud til friluftsliv
Har du en god idé, som kan give dig og andre forståelse for naturen
og oplevelser i det fri?
Så har Friluftsrådet måske pengene - og det er nemt at søge!

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

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

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

Tips- og Lottomidler
til Friluftslivet
administreres
af Friluftsrådet

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

Naturoplevelser
for livet...
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bejde. Bestyrelsen bakker derfor kraftigt
op om Friluftsrådets initiativ til at udvikle en dokumentationsform, der fremadrettet kan sikre at vi lever op til kravene i den stigende dokumentationskultur
der hersker i kommunale forvaltninger
og på politisk niveau – vi tror det er en
tvingende nødvendighed, som vi kraftigt opfordrer alle til at bakke op om…
Det er samtidigt vigtigt at sikre at vi
ikke drukner i papir, tal og uigennemskuelige skemaer, men at vi i stedet får
udviklet en passende form der både kan
tjene lokale og landsdækkende formål i
forbindelse med synliggørelsen af naturvejlederordningens resultater.
For at kunne medvirke til at sikre
sammenhæng mellem praktik og teori i
det der i fremtiden hedder ”Naturvejledningen i Danmark”, har bestyrelsen
meddelt Friluftsrådet at vi gerne medvirker i udarbejdelsen af fremtidens dokumentationsform.

F

Vi lever en tid, hvor kravene til synlighed, dokumentation og evaluering nærmest er blevet ”mantraer” hos politikere
og bevilgende myndigheder. Det betyder at vi som naturvejledere oftere og
oftere mødes med krav og ønsker om
skriftlig dokumentation af vores arbejde
– dokumentation der i stigende grad definerer vores berettigelse….
Spørger man en naturvejleder, eller en
af de mange tusinder besøgende vi hvert
år servicerer, er der sjældent tvivl om
hvilken positiv og udviklende effekt naturvejledernes arbejde har på den enkelte….. desværre må vi konstatere at det
talte ord ikke længere er tilstrækkeligt
overbevisende når der skal stemmes om
bevillinger til det fortsatte arbejde.
Mange er allerede pålagt lokale bestemmelser omkring dokumentation i
forhold til deres ansættelsessteder, men
det er en svaghed at vi ikke på landsplan
kan dokumentere effekten af vores ar-
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Bestyrelsen anbefaler
ny dokumentation
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Landet
rundt
Indberetninger fra
lokalredaktører

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

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

Jesper Vagn Christensen
NST Fyn
jvc@nst.dk

Sabine Jensen
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Thor Hjarsen
Red Barnet
thj@redbarnet.dk
Peter Baloo Laurents
4H Sjælland
baloo@laurents.net

Tommy

Sabine

Preben

Thor
Arne

Jesper
Peter

Skriv til din lokalredaktør!
NATURvejleders syv lokalredaktører
sidder derude og venter på dig - lokalredaktørerne samler oplysninger om,
hvad der rører sig lokalt, og sender det
ind til redaktionen, så vi alle kan være
uptodate med, hvad der foregår derude.
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Hvis der er ændringer i ansættelsesforhold, eller hvis du har arrangeret eller
deltaget i noget, der kunne være inspirerende for andre naturvejledere, så skriv
til din lokalredaktør om det.
Intet er for småt til ”Landet Rundt”...
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Nyt om navne og arbejdspladser
Slagelse Naturskole i nye omgivelser med to nye naturvejledere
Slagelse Naturskole er flyttet fra de gamle og udtjente barakker til nye rammer der
meget bedre passer til naturskolens mange aktiviteter.
Tine, der er leder af Slagelse Naturskole mener ikke at hun kommer til at savne
morgenritualet fra de gamle barakker, hvor arbejdsdagen skulle startes med tømning af musefælder og etablering af varme i lokalerme. Istedet glæder hun sig over
de nye omgivelser, hvor der er et meget stort udeareal der er perfekt til udvikling af
udeskoleaktiviteter.
Naturskolen har også fået to nye naturvejledere - det er Mette Lauritzen og Foad
Jniah - der begge er uddannede skolelærere, og som fremover skal dele deres arbejdstid mellem folkeskole og naturskole. Mette har en stor passion for fugle, og
Foad skal etablere et tættere samarbejde med skolerne omkring idrætsundervisning
i naturen. Begge startede på naturskolen 1.august, og har allerede prøvet kræfter
med nye områder - bl.a. i forhold til formidling til de helt små børn der, udover hele
skoleområdet, også er en del af naturskolens kernebrugere
		 Tine Nord Raahauge, Slagelse Naturskole
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Mette Lauritzen

Foad Jniah

Kongskilde Friluftsgård bliver gateway til friluftsoplevelser pr.
1.januar 2012

Kongskilde Friluftsgård er valgt til at være Sorø Kommunes gateway. Dette er sket
som en aktivitet i regi af projekt Rekreative Ruter, og betyder at stedet fremover vil
være et attraktivt udgangspunkt for naturoplevelsesturisme i region Sjælland. Kort
fortalt er en gateway et knudepunkt i området, hvor der samles tjenesteydelser, information og faciliteter for de turister der ønsker aktive oplevelser i landskabet.

Første spadestik til Natur- og Aktivitetscenter i Middelfart

Tirsdag d. 15. november blev det første spadestik til Middelfarts nye Natur- og Aktivitetscenter taget. Centeret, som skal stå klar i juli 2012, kommer til at indeholde
udstillingsrum, formidlingsrum, kontorer og mødelokaler. Desuden vil huset indeholde en ”kold” del, med madpakkerum, grejbank, bålsted og toiletter. Natur- og aktivitetscenteret ligger i forbindelse med Naturparken Hindsgavl Dyrehave, og bliver
det naturlige udgangspunkt for naturvejledningsture til både skoven og ”Sletten”.
			
Rikke Vesterlund, Middelfart

Nyt om aktiviteter og samarbejde
Nissetur i Slagelse

Det magiske liv i decembermørket dannede ramme, da Slagelse Naturskole inviterede børnefamilier til at indvie julestemningen i skoleskoven...
De mange børnefamilier fulgte i de ægte nissespor, og kunne ved selvsyn opleve
redskaber og ting fra nissernes gemmer - Efter turen i skoven var der varme drikke
og naturvejlederen fortalte de spændte børn om dengang hun selv mødte og hjalp
skovnissen....
		
Tine Nord Raahauge, Slagelse Naturskole
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Fængslende friluftsliv - Krabbejagt, tatoveringer og højt til himmelen
Indsatte fra statsfængslet Søbysøgaard fik en anderledes naturoplevelse, da de som
et led i et kajakkursus (Euro Paddle Pass) mødtes med Fjordens Dags naturvejleder,
Rikke K. Molin.
”Hvis jeg får det der EPP bevis, så får jeg det altså tatoveret på halsen!” – Han peger på en bar plet på halsen bag øret, og trækker med pegefingeren en linje der tydeligt viser hvor det er han taler om. Tonen er rå, smilet stort, og havregrynene forlader hurtigt tallerknerne ved morgenbordet i kælderen under Søbysøgård. De 8
deltagere er på vej ud. I mere end én forstand. De skal på kajakkursus, og i dag spiser de morgenmad sammen med Naturvejlederen fra Fjordens Dag i Odense.
Et par timer senere står vi i vand til livet. Efter at have set nærmere på planter og
dyr ved kysten, heriblandt en spættet sæl, handler det nu om livet under overfladen.
Krabber er slet ikke så nemme at snige sig ind på, som man skulle tro.
Senere på kurset bliver der lavet mad på bål, en tillempet menu under overskriften ”nak og æd”. Rødspætterne skal flås, muslingerne ordnes og fladbrødet bages.
”Jeg savner sgu min datter” – flammerne og varmen fra bålet hypnotiserer selv
den mest hårdkogte fladbrødbager. Rødspætter og muslinger – især saucen – går
rent ind. De bagte æbler med chokolade, kanel og nødder runder forløbet af for
denne gang, inden den sølvgrå bus forlader Stige Ø og kører tilbage til de faste rammer.
Kajakkurset varede i tre uger, målet var at deltagerne skulle kunne klare sig selv i
en havkajak på EPP2-niveau. Alle bestod med udmærkelse. Under kurset mødtes
deltagerne med Rikke to gange.
Nøgleord fra naturvejlederen: Kystnatur, samt dyr og planter på og ved kysten beskyttelse og benyttelse fra kajakperspektiv. Bålmad med kajakfokus: Bagte rødspætter med urter, blåmuslinger i kokos og lime, fladbrød, samt bagte æbler med
nødder og chokolade.
			
Rikke K. Molin, Fjordens Dag

Red Barnets naturvejleder og spejderne samarbejder!

Nyt samarbejde mellem Friluftsekspressen, der er et projekt i Det Danske Spejderkorps, og Red Barnet skal give udsatte børn og unge udfordrende oplevelser i naturen. Her ses generalsekretærerne Mimi Jakobsen og Mads Kolte-Olsen, der i dag
underskrev partnerskabsaftalen.
Friluftsoplevelser giver en unik ramme til at udvikle børns sociale kompetencer,
styrke deres sundhed og udvikle nysgerrighed og kreativitet. Samarbejdet vil omfatte fx praktisk spejder-hjælp til Red Barnets mange lokale frivilliges aktiviteter for
udsatte familier, kursusvirksomhed til hinandens frivillige m.m. Red Barnets naturvejlederprojekt ”Natur&Fællesskab” vil stå for det praktiske.
				
Thor Hjarsen, Red Barnet

QR-koder på Sletten

Med støtte fra Friluftsrådet etablerer FDF Friluftscenter Sletten inden længe cirka
110 faste såkaldte QR-koder på forskellige stolper - f.eks. stimarkerings-stolper,
som allerede findes på området.
Koderne kan bruges til klassiske opgaver f.eks. på løb, men skal også især bruges
til formidling af natur og kultur via online-indhold - alt lige fra tekst til billeder og
video.
Koderne registreres i en database hos Scanlife, så indholdet løbende kan skiftes
uden at koderne skal udskiftes.
				
Tomas Vilstrup, FDF
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Blækspruttesvamp
Det er altid en oplevelse at være på svampetur med børn. Når de finder noget sjovt
og sjældent bliver det ekstra godt. Naturvejleder Rikke Vesterlund fra Middelfart
fortæller, at den sjældne blækspruttesvamp (Clathrus archeri) er blevet fundet på to
nye steder ved Hindsgavl. Det var Henriette Flach og Natasja Fogh, der fandt blækspruttesvampen, mens de var på tur med Rikke og resten af 8.b. fra Lillebæltskolen.
Det øger begejstringen blandt børnene, når de finder noget, der både har et usædvanligt udseende og er sjældent. Bortset fra Middelfartområdet er blækspruttesvampen kun fundet nær Køge og på Anholt. En af de glade findere oprettede sig som
bruger af Svampeatlasset, for at kunne indrapportere sit fund.
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Vellykket jagtarrangement

Den sidste søndag i efterårsferien var ca. 200 børn og voksne til jagtarrangement på
Hindsgavl. Dagen startede med, at den lokale schweisshundefører havde lagt et spor
ud over Sletten i Dyrehaven. Fuldstændig uberørt af de 200 tilskuere satte schweisshunden Bjørn snuden i sporet, og fandt hurtigt det ”anskudte” dyr. Dyret blev brækket med meget ”Adddd” og rynken på næsen, men også med opmærksomhed og
nysgerrighed. Senere viste skovfoged emeritus Niels Peter Kiholm Andersen, hvordan man forlægger et dådyr, og bagefter var der smagsprøver. Svendborg Buejægere
kom forbi, og fortalte om udstyr og færdigheder ved buejagt.

Nyt fra netværkene
Årsmøde for naturvejlederne i de gamle Fyns og Vejle amter

Torsdag d. 17. november 2011 mødtes en snes naturvejledere fra begge sider af Lillebælt. Vi mødtes på Naturskolen Åløkkestedet, der ligger ved Hudevad, midt i
grusgravningsområdet Tarup-Davinde, sydøst for Odense.
Naturvejlederne Elsebeth Pedersen og Henrik Kalckar tog forsamlingen med på
tur i området. Blandt andet så vi den nye køjekreds, hvor grupper på op til 25 personer kan overnatte i hængekøjer. Efter den friske luft holdt vi møde om, hvordan
gode naturskolebesøg kan gøres endnu bedre, hvis de forberedes og efterbehandles
af klasserne.
Klokken 18 gik vi i køkkenet og forberedte årets julefrokost, som blev afviklet
med Peer Høgsbergs fortolkning af Johannes V. Jensens digt ”Ved Frokosten” og andre højkulturelle aktiviteter.

Rettelse: Det nye netværk om borgere med minoritetsbaggrund
og socialt udsatte

I forrige nummer af Naturvejlederen (november 2011) annonceredes opstarten af et
nyt naturvejledernetværk med fokus på borgere med minoritetsbaggrund (to-sprogede). Siden sidste deadline er dette netværk blevet omformuleret til at omfatte socialt udsatte i bred forstand. Dvs at to-sprogede kan være en del af målgruppen.
Netværket havde første møde 5. december 2011 og er nu også at finde her:
http://www.natur-vejleder.dk/socialt-udsatte-i-naturvejledningen.6
Hvis du er interesseret i at være med, så skal mails fortsat sendes til Thor: thj@redbarnet.dk.
				
Thor Hjarsen, Red Barnet
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GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for
ansatte inden for skov, natur og miljøområdet.
Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig.
Hverken mere eller mindre.

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

Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold.

Bliv forsikret blandt
ligesindede

GF - Skov og Natur ∙ Torvet 11 ∙ 4990 Sakskøbing
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går sammen med

Totalleverandør
til naturfag
✔ Firmanavnet er fra maj 2011 Frederiksen
✔ Mere end 10.000 varenumre
✔ Du kan nu samle alle dine bestillinger ét sted
og spare fragt

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf. 7524 4966
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod
Fax 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

CVR DK 36996617
Bank 2540-0206106204

Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765
8220 Brabrand

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

www.scandidact.dk
• Mulighed for produktsøgning
• Nemt at handle via online bestilling
• Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i
lodtrækning om ﬂotte præmier

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.
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TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD
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Her er de så - det nyeste hold naturvejledere, der
netop har afsluttet deres efteruddannelse.

