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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 2013
afholdes d. 3.-5. april
på Højskolen Marielyst
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.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Jes Aagard, Præstehusene 47, 2620 Albertslund
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Jes Aagaard (formand)
Arne Bondo-Andersen
Peter Laurents
Kirsten Blicher Friis
Bjarke Birkeland
Tomas B. Vilstrup
Rikke Laustsen
Jørn Chemnitz
Tommy Jensen
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jaa@nst.dk ............................. 2373 0261
arne1864@bbsyd.dk............... 7467 1164
baloo@laurents.net ................ 3062 4542
kirstenblicher@gmail.com ...... 2214 7282
bb@fvc.dk .............................. 2090 4618
kasserer@natur-vejleder.dk .... 8684 5759
rikke_laustsen@hotmail.com . 6118 6640
jckr@kolding.dk ..................... 20286894
tj-kultur@aalborg.dk (9-16).... 99317415

Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden:

www.natur-vejleder.dk

Hvis det driller:
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
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Ilden knitrer i pejsen...

God jagt på efteråret!
Jes
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Jeg håber efteråret yder jer alle en god
mulighed for at pleje de mange netværk,
som er vores livliner til udvikling. Vores
evne til at etablere billige kurser og stable workshops på benene, hvor vores
daglige praksis bliver ”forstyrret kvalificeret” er unik og kan kun forblive livsstærk ved opbakning fra jer.

Jes Aagaard,
Naturvejlederforeningen

F

Den komprimerede proces med at tilrettelægge en ramme for Ny Nordisk
Skole er i skrivende stund ved at være
tilendebragt. Målsætningen er nu at
mindst 200 skoler på landsplan melder
sig til konceptet og tilrettelægger deres
undervisning efter nye normer. Derfor
skal I kende jeres besøgstid! Hvis der er
skoler i jeres pastorat der har interesse,
eller kunne få det efter nogle spark over

Et andet initiativ foreningen har været
indblandet i, er en konference omkring
skabelsen af grønne arbejdspladser gennem udbygning af turisme. Erhvervsog vækstminister Ole Sohn inviterede til
et dialogmøde i forbindelse med nedsættelsen af regeringens vækstteam for
turisme og oplevelsesøkonomi.
Ser man på udviklingen af turisme i
Danmark, så har den været faldende
gennem de sidste år, dels pga. en åbning
af et billigt Østeuropa, billige rejser til
fjerne destinationer og dels den dårlige
verdensøkonomi.
Internationale undersøgelser peger på
dårlig tilgængelighed på nettet omkring
danske kultur- og naturværdier, samt en
dårlig markedsføring af samlede pakker,
hvor oplevelser og overnatning hænger
sammen.
Der er ingen tvivl om, at naturvejledere kan bidrage kolossalt til dette potentielle vækstområde, men dette skal selvfølgelig ske på en bæredygtig måde.
Samtidig er vores melding til turisterhvervet, at der skal finansiering med,
hvis der skal hentes naturvejlederresurser ind i turistudviklingen. Vi er vant til
at tænke konceptuelt og bæredygtigt,
hvilket skal være en forudsætning for et
øget turismetryk i vores natur.

Leder

Jeg ser en port af muligheder i det, vores
nuværende minister for børn og undervisning kalder for Ny Nordisk Skole.
Christine Antorini har med sit initiativ
åbnet op for en langt mere eksperimenterende og udadvendt skole, hvor de
kompetencer og tilbud vi har udviklet i
naturvejledning, passer som fod i hose.
Hun appellerer til at folkeskolen i langt
højre grad gør brug af udeskole, forstået
som undervisning i det omgivende samfund, hvor det giver mening for de faglige og sociale mål. Lige præcis her har
mange af vores medlemmer åre lange
erfaringer i at tilrettelægge forløb der
understøtter særlig faglige mål i snart
sagt alle fag. Naturvejlederforeningen
har kippet kraftig med flaget og bidraget
konstruktivt til udviklingsprocessen af
den Ny Nordiske Skole, hvilket har affødt en invitation til ministeriet, hvor vi
havde lejlighed til at underbygge vores
tilbud. En hel del naturvejledere fordelt
over landet har bidraget til den proces –
stor tak for det.

skinnebenet, så er det nu, I skal trække i
tråde til skoleledere, lokalpolitikere og
skolebestyrelser. Der er et omfattende
materiale på vej til skolerne fra vores
børne og undervisningsminister, som vi
kan følge op på. Vi vil i bestyrelsen prøve give jer et overblik over processen via
hjemmesiden.

Foreningens

Ilden knitrer i pejsen og dagens kantarelhøst hænger til tørre over komfuret,
det er tid til refleksion og kommunikation. Efterårets farver står varme og klare
i den faldene solbue, der er noget frigørende ved køligheden og den uendelige
horisont. Derfor er det oplagt at lade
tankerne fare og forstille sig en fremtid
med nye mål og midler. Vi lever i en
brydningstid, hvor der skal tænkes kreativt for at fastholde interessen for vor
danske natur. Jeg er ikke det mindste i
tvivl om, at naturvejledning stadig er en
del af løsningen, når danske borgere
skal inddrages i vores natur og bidrage
til en bæredygtig fremtid.

I NG

EN

NATURvejleder

21. årg., nr. 3 , november 2012

Ilden knitrer i pejsen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Naturvejlederforeningens leder - v/ Jes Aagaard

Tema: Naturvejledning i stor skala. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Redaktionens leder med en introduktion til dette temanummer om
store naturvejlederarrangementer eller store arrangementer hvor
naturvejlederen deltager.

Naturjagter for alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Jesper Bønløkke fortæller om de mange OBSnatur projekter der blev
gennemført i løbet af OBSnaturs fem-årige liv. Hvilke erfaringer blev der høstet
i forhold til at gennemføre de store landsdækkende naturundersøgelser?

Greenpeace chippede fiskerbåde fra Gilleleje . . . . . 11
I et interview fortæller Hanne Lyng Winther om den aktion/kampagne,
hvor Greenpeace afslørede, at en række fiskere i Gilleleje havde fisket ulovligt.
Hvad kan vi som naturvejledere bruge erfaringerne fra Greenpeace’s arbejde til?

Naturens Dag med vokseværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ole Lauersen fortæller om DN’s initiativ ”Naturens Dag”, som på få år er
blevet til en kæmpe succes. Hvorfor er projektet blevet så stor en succes,
hvad gør man, for at følge op på successen?

Naturformidling på Odense havnekulturfestival . . . 16
Rikke Kaas Molin fortæller om hvordan hun sammen med mange andre
naturformidlere og meget andet godtfolk, deltager i den store Odense
Havnekulturfestival. Hvorfor er hun med, og hvordan griber hun det an?

Interview med Frank Olesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Frank Olsen fortæller om NaturKultur Festivalen i København, hvor mere
end 1000 børn deltager i et hav af aktiviteter, der afvikles på en dag i august.

BioBlitz over Avnø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kari Hald har prøvet kræfter med et BioBlitz-arrangement på Avnø, hvor der
i 1½ døgn blev arbejdet intenst med at finde og bestemme arter.
Kari er sikker på, at det er noget hun vil prøve igen - hør om hendes erfaringer...

Nye Kløverstier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Friluftsrådet er med i et samarbejde med lokale foreninger om at etablere
naturstier i lokalområderne. Læs om kløverstierne - måske er det noget for dig?

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
Tips&Tricks redaktion:

Redaktion:
Stella Blichfeldt (SB); stb@nst.dk
Anne Johannisson (AJ); ajo@nst.dk
Ulla Didriksen (UD); ulla@didriksen.info
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): allanwinther@yahoo.dk
Kirsten Blicher Friis (KB): kirsten@kbhmadhus.dk
Lars Stubkjær Nielsen (LSN) (ansh); lsn@nst.dk

NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Appetitvækker til Årskonference 2013. . . . . . . . . . . . . 28
Planlægningen af årskonferencen 2013 er i fuld gang - se hvad der venter...

Naturens spisekammer er rykket ind i byerne . . . . . 32
Spiselige urter og planter er trend - også i bymiljøerne. Læs hvad Tommy Jensen
fortæller om UrbanFarming og Byhøst og bliv inspireret...

Interpret Europes årsmøde 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lars Nygaard har været afsted til årsmøde i Interpret Europé - læs hans beretning...

Eftertanke efter Pisa mødet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Lars Nygaards tur til Interpret Europés årsmøde gav stof til eftertanke...

Naturvejledning og nationalparker . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ulrik Geldermann Lützen summerer op på forårets årskonfrence, hvor temaet
var Naturvejledning og Nationalparker.

Ekskursion til Skjern Å området . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Søren Frederiksen samler op på de mange guldkorn, der blev fundet i
forbindelse med ekskursionerne på sidste Årskonference.

De nye regler for sejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lars Borch har kigget på de nye regler for sejlads, der er kommet i kølvandet på
ulykken i Præstø Fjord. Læs Lars’ præsentation så du er opdateret...

Naturvejlederne er vigtige
i det grønne klasseværelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kirsten Blicher Friis deltog i konferencen ”Naturen som grønt klasseværelse”
hvor både Miljøministeren og Undervisningsministeren havde rosende ord til
naturvejlederne. Læs Kirstens beretning fra konfrencen...

Landet Derude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Små nyheder og nyttig viden fra lokalområderne...

&

Tips
Tricks
Huskelister til køleskabet s.28
NATURvejleder udkommer:
Februar
(med deadline: 1/1)
Juni
(med deadline: 1/5)
Oktober
(med deadline: 1/9)
December (med deadline: 1/11)

Kommende temaer:
2012-4 / December: Bier, brumbasser m.m.
2013-1/ Februar:
2013-2/ Juni:
2013-3 / Oktober:

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

Temaredaktører for dette nummer:
Stella Blichfeldt
Anja Vensild Hørnell

NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Opsætning/Layout: Finn Lillethorup
Forside-foto: Ole Laursen, DN
Copyright:
Gengivelser fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

NATURvejleder er Svanemærket
Oplag:
Tryk:

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

5

. årg, nr
.3

g i stor

Redaktionel leder

FO

Naturv
ejlednin

RE

VE
UR J L

EDE R

Tema: Naturvejledning i stor skala

N
veAjlTeU
deRr
2012, 21

N AT

Novem
ber

NI NGEN

skala

Naturvejledning
i stor skala
Du kender det sikkert. Der skal være
festuge i kommunen og du er inviteret
til at deltage med dit Naturvejledercirkus. ”De gør det altid så godt de naturvejledere, så de skal da med”, siger de
oppe i kommunen. Åhh, tænker du.
Hvordan skal man skabe opmærksomhed mellem ølboder og andet hejs? Men
det er jo her du møder alle dem, som
ikke deltager i naturvejlederarrangementer ellers, så …
Find ud af +’er og -’er ved de store arrangementer og bliv endnu skarpere
næste gang du er inviteret med til festuge i kommunen, arrangerer den nye
landsdækkende biobliz i villahaver eller
laver et mediestunt, der redder en uddøenede race.
I dette blad sætter vi fokus på kvantitet – hvordan formidler man til rigtig
mange mennesker under store arrangementer, gennem store kampagner og

ved brug af elektroniske medier? Hvor
meget kvalitetsformidling er det overhovedet realistisk at få ud på den måde.
Her kan du læse nogle meget kvalificerede bud på hvordan opgaven løses.
Læs med når Jesper Bønløkke fra OBS
Natur fortæller om brugen af internettet
i store landsdækkende kampagner, når
Green Peace brager igennem den offentlige ”ja, ja alt er godt holdning” med den
stille katastrofe og når 260 børn fra Sydsjælland registrerer dyr i et døgn.
I tillæg får du en kalender over årets
mærkedage pt. når det gælder naturen
og kulturen. Der er et væld af dem og
hver gang der opfindes en ny mærkedag, skal der prioriteres. En ting er sikkert. At være med i landdækkende
mærkedage giver god markedsføring og
er med til at skabe nye netværk!
God læselyst ønsker temaredaktørerne
Stella Blichfeldt og
Anja Vensild Hørnell
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Foto: Jesper Bønløkke

Naturjagter
for alle
I foråret 2011 blev projektet
OBSnatur afsluttet efter fem
år. Omdrejningspunktet var
websitet obsnatur.dk, hvor
der blev arrangeret forskellige
tidsbegrænsede eftersøg
ninger efter udvalgte dyr og
planter - såkaldte naturjagter.
I løbet af de fem år har OBS
natur arrangeret 14 natur
jagter efter blandt andet
snegle, padder, insekter, fugle,
pattedyr og planter.
Her ser vi lidt tilbage på
projektet og om vi kan lære
noget af det.
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Musling vs fugl....

Formålet med OBSnatur var at inspirere
borgerne til gode naturoplevelser. Inspirere til at opholde sig mere i naturen og
få større viden om det, der kribler og
krabler derude. Målgruppen var hr. og
fru Hansen og deres børn og børnebørn. Man skulle altså kunne deltage og have lyst til at deltage - uden på forhånd at være naturnørd.
Som det fremgår af skemaet (tabel 1)
havde de forskellige naturjagter meget
forskellig gennemslagskraft. Den naturjagt, som engagerede færrest var Den
store Muslingejagt, hvor der blot kom
849 indberetninger, mens den mest populære naturjagt, Den store Vinterfugletælling i 2010 gav hele 58.317 indberetninger fra de danske vinterhaver. I løbet
af de 5 år, hvor OBSnatur arrangerede
vinterfugletællinger, blev der sammen-

af Jesper Bønløkke; uddannet
biolog fra Århus Universitet.
Under studietiden arbejdede
han i skoletjenesten på Natur
historisk Museum.
Før en ansættelse på Zoologisk
Museum i København som
koordinator, redaktør og for
fatter på Dansk Trækfugle
atlas blev det til et barsels
vikariat på en folkeskole.
Siden 2006 har Jesper været
ansat hos forlaget ConDidact.
Først som koordinator og dag
lig leder af OBSnatur og sene
re som redaktør for danskedyr.dk og verdens-dyr.dk.
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Historien bag OBSnatur
I 2004 arrangerede websitet danske-dyr.dk i samarbejde med
blandt andet Naturhistorisk Museum i Århus og Politiken Den store
Edderkoppejagt for de danske skoler. Edderkoppejagten blev året
efter fulgt op at Den store Sommerfuglejagt.
Friluftsrådet synes om ideen og ønskede at gøre naturjagterne
tilgængelige for en endnu større skare end skolerne. Derfor slog
Friluftsrådet og forlaget ConDidact, som står bag danske-dyr.dk,
i 2006 pjalterne sammen og startede OBSnatur. Her arrangerede
man tidsbegrænsede naturjagter efter udvalgte dyr og planter.
Naturjagterne blev planlagt og afviklet i samarbejde med en række
af Friluftsrådets medlemsorganisationer (se Tabel 1).
Projektet OBSnatur blev afsluttet i foråret 2011. Projektet var
oprindelig begrænset til 3 år, men på grund af projektets store
succes - ikke mindst med de meget folkekære vinterfugletællinger,
blev projektet forlænget yderligere to år.

Foto: Jesper Bønløkke
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lagt indberettet 9 mio. fugle af 200 arter
fra mange tusinde haver overalt i Danmark.
Der er ingen tvivl om, at fuglene havde en helt utrolig appeal. Der er rigtig
mange, som fodrer fuglene på foderbrættet og vinterfugletællingerne gav
fuglefodringen en ny dimension. Eller
som en deltager skrev:
“Vinterfugletællingen har genoplivet
vores interesse for fugle - forstået på den
måde, at vi har været mere opmærksomme på, hvilke arter vi egentlig får besøg
af. Vi ved jo godt, at vi faktisk har mange
fugle i vores nærmeste omgivelser; men
hvad er det egentlig lige for nogle? Det
har vi så fået genopfrisket i løbet af den
seneste måned - samtidig med, at vi har
introduceret vores unge mennesker i fuglekiggeri. Så nu må vi bare ud af haven
og finde flere arter”.
Eller som en anden deltager skrev:
“Det er lidt trist, at tællingen stopper nu,
for nu er min mand også blevet grebet af
stemningen, det er ellers ikke noget der
interesserer ham en disse. I går havde
han selv skrevet Rødhals på listen, for
“den sad lige der ude i busken sammen
med Munken” :-) “
Vores erfaring fra de forskellige naturjagter er, måske ikke så overraskende, at
hvis denne målgruppe skal engageres,
skal der være fokus på det nære. Det var
let at få folk til at indberette dræbersnegle og vinbjergsnegle fra haven samt
at tælle vinterfugle på foderbrættet.

Men det var mere vanskeligt at få folk til
at indberette de muslinger, som de så
ved stranden. Det kan der være mange
årsager til: muslingejagten lå uden for
højsæsonen, muslinger opfattes måske
som kedelige, og der var måske for langt
fra selve observationen ved kysten til
computeren.

Behold bukserne på

Når vi planlagde en naturjagt var der
flere kriterier, som skulle opfyldes. En af
de vigtigste ting var, at de arter, som
blev eftersøgt var lette at bestemme for
amatører. Arter, som kun kunne bestemmes ved at dissekere kønsorganerne var altså ikke egnede til OBSnatur.
Desuden skulle der også være en reel
chance for at finde nogle af de eftersøgte
arter. Hvis en lærer tog på naturjagt
med klassen, skulle projektet helst falde
heldigt ud - det vil sige resultere i gode
fund - ellers ville eleverne miste interessen. Endvidere skulle naturjagten også
gerne gøre os alle klogere på naturen.
Deltagerne lærte måske at kende forskel
på nogle arter, som de ikke tidligere vidste eksisterede - og vores fælles viden
om arternes udbredelse blev forøget.

Lille fluesnapper på foderbrættet

Når så mange amatører deltager, som
det har været tilfældet, kan det ikke
undgås, at der sker fejl i indtastningerne. Nogle fejl skyldes, at brugere ved en
fejl kommer til at skrive 11 i stedet for 1.
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Den slags fejl kan man være heldig at
opdage, hvis det drejer sig om antallet af
rødhalse i haven (rødhalsen tolererer
sjældent andre rødhalse i vinterterritoriet), men ikke hvis det er gråspurve.
Andre “fejl” skyldes måske, at en elev i
frikvarteret hygger sig med at indberette
999 havørne (igen let at opdage, men
umuligt, hvis han havde været mere snu
:-)). Endelig sker der jo også fejlbestemmelser. Deltagere, der bestemmer en
skovspurv til en gråspurv - eller folk,
der ser en fugl på foderbrættet i januar,
som de ikke kender, og i fuglebogen finder ud af, at fuglen med det orange
bryst ikke kan være andet end en lille
fluesnapper. ??? Er det forkert?

Frem med kameraet

Ved sneglejagten og paddejagten var det
et krav, at der blev indsendt et foto af
dyret sammen med rapporten. Fotodokumentationen gjorde det muligt at
godkende, rette eller evt. afvise indberetningerne. Til dette fik vi stor hjælp af
Frank Jensen, Naturhistorisk Museum

Foto: Jesper Bønløkke

(sneglejagten) og Henrik Bringsøe, Nordisk Herpetologisk Forening (paddejagten). Langt de fleste indberetninger
kunne uden videre godkendes, men der
var også en del tilfælde, specielt ved de
brune frøer, hvor det ikke var muligt at
artsbestemme dyret med sikkerhed på
baggrund af de medsendte foto. Disse
rapporter blev naturligvis afvist.

Tabel 1
Naturjagt

Periode

Den store Sneglejagt

Sep. - okt. 2006

2.215

Den store Vinterfugletælling 2007

Jan. - feb. 2007

55.112

Den store Paddejagt

Apr. - maj 2007

1.454

Den store Muslingejagt

Sep. - okt. 2007

849

Den store Vinterfugletælling 2008

Jan. - feb. 2008

49.400

Dansk Ornitologisk Forening

Find Foråret 2008

Mar. - maj 2008

5.670

Natur & Ungdom

Den store Mariehønejagt

Aug.- sep. 2008

3.524

Institut for Plantebeskyttelse og
Skadedyr, Aarhus Universitet

Den store Safari

Nov. 2008 - maj 2009

5.492

Danmarks Jægerforbund

Den store Vinterfugletælling 2009

Jan. - feb. 2009

43.631

Dansk Ornitologisk Forening

Find Foråret 2009

Mar. - maj. 2009

2.973

Natur & Ungdom

Den store Vinterfugletælling 2010

Jan-feb 2010

58.317

Dansk Ornitologisk Forening

Find Foråret 2010

Mar-maj 2010

3.582

Natur & Ungdom

Den store Vinterfugletælling 2011

Jan-feb 2011

55.577

Dansk Ornitologisk Forening

Find Foråret 2011

Mar-maj 2010

3.583

Natur & Ungdom

I alt
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Indberetninger

I samarbejde med
Naturhistorisk Museum
Dansk Ornitologisk Forening
Herpetologisk Forening og
Biologforbundet
Vadehav.dk

291.379
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I de øvrige naturjagter opfordrede vi
deltagerne til at medsende fotodokumentation, men det var ikke et krav. I
løbet af OBSnaturs levetid er der blevet
uploaded mere end 75.000 fotos og der
kommer dagligt mange flere til, selvom
projektet i realiteten er afsluttet.

Hvad fik vi ud af naturjagterne?

Foto: Jesper Bønløkke
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Vinterfugletællingerne gav nogle rigtig
fine statusbilleder af fordelingen af fugle
i vinterhaverne. Hvert år fik vi et billede
af, hvilke arter der optrådte i flest haver
(top 5: solsort, musvit, blåmejse, rødhals
og skovspurv) samt hvilke der optrådte i
størst antal (her vandt skovspurt og
grønirisk). Tællingerne gav også et indblik i, hvad vinterens hårdhed betød for
fordelingen af fugle. I isvintrene var der
således langt flere ringduer i haverne.
Tællingerne viste, at antallet af gærdesmutter og fuglekonger var væsentlig lavere i 2011 efter isvinteren i 2010. De
mange millioner data er nu i hænderne
på Dansk Ornitologisk Forening, som
vil analysere dem nærmere.
I paddejagten blev der registreret
mere end 1400 padder og observationerne blev godkendt af eksperter fra
Nordisk Herpetologisk Forening. Dermed blev vores viden om de 14 danske
paddearter opdateret, og vi fik dokumenteret konkrete lokaliteter for alle
padderne. Det er en vigtig viden, ikke
mindst for de truede arter som fx stor
vandsalamander og spidssnudet frø”, siger Henrik Bringsøe fra Nordisk Herpetologisk Forening. Og der blev fundet
padder på lokaliteter, som selv
eksperterne ikke kendte til.
Mange havedamme har vist
sig at indeholde mange
frøer og salamandre. Og
til slut i Den store Paddejagt blev der indberettet klokkefrø fra
Nordfyn – her er
den ikke set tidligere.

I mariehønejagten blev der blandt andet
gjort spændende fund af den relativt
nye art harlekinmariehøne og disse resultater er siden blevet anvendt i videnskabelig sammenhæng. I sneglejagten
blev udbredelsen af plettet voldsnegl for
første gang undersøgt og kortlagt. Data
fra flere af naturjagterne er nu lagt i
GBifs store database på Københavns
Universitet og er således tilgængelige for
alle forskere og andre interesserede over
hele verden.
Og så er der jo det formidlingsmæssige
aspekt, som er mindst lige så vigtigt
som det faglige. Som det blandt andet
fremgår af citaterne, har projektet givet
en hel masse mennesker nogle gode oplevelser af at deltage i et fælles projekt.
Det har forhåbentlig gjort deltagerne
mere nysgerrige og klogere på naturen.

Fremtiden

Projektet OBSnatur blev afsluttet i foråret 2011. Projektet var oprindelig begrænset til 3 år, men på grund af projektets store succes - ikke mindst med de
meget folkekære vinterfugletællinger,
som hvert år engagerede omkring 5000
fugletællere - blev projektet forlænget
yderligere to år.
Siden afslutningen har man på websitet danske-dyr.dk genoptaget naturjagterne og har arrangeret Den store Edderkoppejagt 2011 og Den store
Sneglejagt 2012. Disse aktiviteter er
målrettet skoler, naturskoler mm, som
har tegnet abonnement på danske-dyr.
dk.

Danmarksrejsen.dk

ConDidact har i samarbejde med Friluftsrådet udviklet websitet danmarksrejsen.dk. Formålet med dette website
er at inspirere borgerne til at besøge
nogle af de mange naturperler, som findes i Danmark. Her præsenteres 30 udvalgte naturperler og der er praktisk information om ruter, overnatning i det
fri mm. Man kan registrere, når man
har besøgt en af naturperlerne - og holde styr på, hvor mange af perlerne, man
har været på. Endvidere kan man uploade billeder og skrive anmeldelser fra
sine besøg.
o

Foto: Jesper Bønløkke
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Greenpeace chippede fiskerbåde fra Gilleleje
og beviste at der blev fisket ulovligt
I august 2010 kom det frem i medierne at fiskere fra Gilleleje fiskede ulovligt i i Danmarks eneste
totalfredede havområde. Ulovligt fiskeri er normalt ikke nogen stor nyhed – men denne gang var
ulovlighederne blevet afsløret af Greenpeace som med James Bond agtige metoder havde chippet
fiskekutterne, og det gav en mediestorm som nåede bredt ud i befolkningen. Kampagnen er afsluttet men efterspillet kører stadig i retten og i det politiske maskineri. Kampagnen med de chippede
fiskebåde er et godt eksempel på hvordan man kan formidle ”den stille naturkatastrofe” ud til et
bredt publikum og samtidig få konkrete ændringer igennem det politiske system. Hvordan får
man den slags ideer? - og hvad kan vi som naturvejledere lære af det?
Naturvejleder har interviewet Hanne Lyng Winter fra Greenpeace:

Foto: Greenpeace / Sune Scheller

Gilleleje Havn 2010. I flere måneder afslørede Greenpeace ved hjælp af sporingsudstyr hvordan piratfiskere fiskede i torskens primære gydeområde.

Interview med
Hanne Lyng Winter
fra Green Peace
Jeres kampagne med chipning af fiskerbåde husker vi som særlig vellykket både i medierne og også
som idé. Hvordan formidler man de
”stille” katastrofer?

Jamen det er svært, og det er ikke altid
det lykkeds. Vores kampagne med chipning af fiskebådene lykkedes pga. mange ting.
Vi havde en situation hvor bestanden
af torsk i Kattegat var stærkt nedadgående, det var blevet sagt mange gange
og derfor var der ikke rigtig nogen nyhed i det for journalisterne. Vi vidste at
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torskebestanden og biodiversiteten i
Øresund har det godt pga. forbudet
mod bundtrawl fra 1932. Greenpeace
mener at netop buntrawl og manglen på
beskyttede havområder er et af de største problemer i forhold til bevarelse af
fiskebestandende i farvandende omkring Danmark. Derfor blev vi glade da
man i 2009 oprettede totalfrededeområder i Kattegat - netop for at beskytte bla.
Kattegattorsken. Desværre blev vi i
Greenpeace ved med at få oplysninger
om, at der forgik ulovligheder i det fredede område, vi fik endda ret specifikt

Hanne Lyng Winter er
uddannet biolog og har
arbejdet hos Greenpeace siden
2006.
I Greenpeace arbejder hun
blandt andet med EUs fælles
fiskeripolitik, dansk fiskeri
politik og miljøpolitikker på
havet.
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Foto: Greenpeace / Erik Albertsen

Fiskefartøjet H218 i Gilleleje
Havn, som Greenpeace har
haft sporingsudstyr på.
Igennem forsommeren 2010
har Greenpeace ved hjælp af
sporingsudstyr fulgt pirat
fiskere gentagende gange ind
i torskens primære gyde
område.

at vide at det handlede om fiskere fra
Gilleleje.
Hvis der var hold i det vi fik at vide,
havde vi lige pludeslig en sag hvor nogle
i fiskebranchen udviste total ligegyldighed over for landets love, naturen og
sine kollegaer og hvor politikerne oprettede beskyttede områder uden at håndhæve og kontrollere beskyttelsen.
Politisk er man uanset partifarve nød
til at tage afstand fra ulovligt fiskeri –
derfor var det potentielt en rigtig god
sag.

Hvordan kom I videre derfra?

Ulovligheden gav starten, vi måtte undersøge om der var hold i anklagerne.
Vi kiggede på fiske- sites på nettet, talte
med folk og tog til Kullen for at se om
man kunne se noget derfra. Så satte vi
en GPS-chip på én båd. I starten skete
der faktisk ikke noget, men så pludselig
begyndte vi at se et mønster hvor båden
sejlede ud i det beskyttede område. Vi
sejlede også selv derud og så andre både
i området, vi noterede bådene og satte
også GPS-chips på dem, og herfra tog
det fart. Vi registrerede bådenes systematiske fiskeri i de beskyttede områder.
På grund af torskens kraftige tilbagegang – og det faktum at dette område
var af stor betydning for bestanden,
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havde jeg meget stor lyst til at melde de
ulovlige fiskere med det samme. Vi blev
dog i Greenpeace enige om at det var
nødvendigt med virkelig tunge beviser
- det var altså ikke nok med nogle enkelte ulovlige fisketure pr. kutter, vi ventede til vi havde registreret over 70 ulovlige ture, fra 5 fiskere fra Gilleleje. Det
mente vi var nok til at bevise ulovlighedernes omfang, og at det ulovlige fiskeri
ikke bare gjaldt et enkelt broddent kar,
men var langt mere systematisk og omfattende . Og SÅ gik vi til pressen og
overleverede vores dokumentation til fiskerimyndighederne.

Hvad var jeres kommunikationsstrategi?

Vi havde lagt en strategi, Vi gik til
pressen og dagen efter overleverede vi
beviserne til fiskerikontrollen hvor pressen også var med. Hver gang der skete
noget i sagen havde vi informeret pressen og fodret dem med billeder og pressemateriale, men ret hurtigt blev det
egentlig til at pressen kontaktede os.
GPS- aktionen solgte nærmest kampagnen af sig selv, der var sådan lidt
James Bondagtigt over det og det tror
jeg tiltaler mange.
Når man kommunikerer i pressen er
det 1 højst 2 budskaber man får igenNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Foto: Erik Albertsen / flybyfilm.dk

nem og vi satsede på to helt enkle budskaber: ”den truede kattegat torsk” og
”ulovligt fiskeri” som vi sagde igen og
igen i interviews og i pressemeddelelserne. Det har den fordel at journalisterne selv begynder at benytte den samme
ordlyd når de rapporterer.
De to meget enkle budskaber gav stor
opmærksomhed og hele kampagnen
kunne vi så bruge som løftestang for at
nå politikere og andre beslutningstagere.
Selve kampagnen har medført at der
er blevet bedre kontrol som ikke nødvendigvis er kommet bredt ud, men
som for Greenpeace er nogle meget
værdifulde ting. Fiskerne er blevet
idømt store bøder og vores aktion har
været direkte årsag til at fiskerikontrollen nu kan benytte deres satelitovervågning som bevismateriale i retten. Det
kunne de ikke før.

Hvad har været succeskriteriet?

At vi havde nok materiale til at lave de
tunge beviser og at vi med vores aktion
kunne ændre de ulovlige forhold.
Hvilke konsekvenser har det haft for
jer, har I gjort noget ulovligt? Vi blev
frikendt af byretten, men kendt skyldige i landsretten for husfredskrænkelse –
ikke for selve overvågningen. GreenNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

peace mener at sagen er så principiel at
den bør prøves ved højesteret, så for nuværende er procesbevilingsnævnet i
færd med at vurdere om de mener at sagen er så principile at den bør prøves
ved tredje instans – højesteret.

Pressemødet hvor Greenpeace
fremlægger dokumentations
materialet for fiskeriinspekto
ratet.

Hvilke råd har du til naturvejledere
om at komme igennem med vores
budskab om at passe på naturen?

Jamen det er svært, det gælder om at
finde den rigtige løftestang – det som
lige fanger folk. Og så skal det være et
ret enkelt budskab, i hvert fald til pressen. Og så tror jeg det handler om at
være vedholdende. For eksempel har
ålen det meget svært og selvom den har
været truet længe, er der bare ikke rigtig
sket noget på det område, det er svært
at komme igennem, - at finde den rigtige løftestang. Det mærkelige er at folk
herhjemme uden problemer fordømmer, at man skyder de sidste næsehorn
for at få pulver af hornene. Men alle her
vil have ret til at fange og spise ål... Men
måske hvis man gentager igen og igen at
der er noget ravrusende galt med eksempelvis ålebestanden i Danmark, så
siver budskabet måske lige så stille igennem, og pludselig er det utænkeligt at
en restaurant kan reklamere med billige
stegte ål.
o
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Naturens Dag
med vokseværk
af Ole Lauersen; leder af
børne- og ungeaktiviteterne
i Danmarks Naturfrednings
forening. Far til Asta på 11 og
Vitus på 7 og uddannet lærer
og cand.pæd. i biologi og
miljøundervisning fra
Danmarks Pædagogiske
Universitet. Har skrevet en
lang række undervisnings
materialer og arbejder på
at få flere børn mere ud i
naturen.
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Den 9. september var der
åbent hus i naturen på
Naturens Dag, og i ugen op til
legede og lærte over 100.000
børn fra skoler og institutioner
i hele Danmark i deres lokale
natur.

de mange muligheder for at bruge naturen året rundt. I projektet går et tilbud
til skoler og institutioner hånd i hånd
med landsdækkende invitationer til naturoplevelser fra DN’s lokale afdelinger,
Friluftsrådets mange medlemsorganisationer og mange andre samarbejdspartnere.

Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Friluftsrådets
(FLR) store mærkedag for naturoplevelser. I 2010 besluttede vi at samle gode
erfaringer fra DN’s arbejde med skoler,
institutioner og lokale afdelinger i et pilotprojekt til en ny fælles Naturens Dag.
Formålet er at åbne naturen for både
børn og voksne, skabe positiv opmærksomhed om naturen, naturoplevelser og

Et aktivt liv med natur

Det langsigtede mål er, at Naturens Dag
skal øge interessen for et aktivt liv med
natur, friluftsliv og naturoplevelser. Vi
har særlig fokus på at få børnene med
ud i naturen. For børn, der bruger naturen er sunde, glade, kloge og vokser op
som ansvarlige voksne, der benytter og
beskytter naturen. Derfor var det også
bekymrende, at en Gallup-undersøgelse
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fra 2009 viste, at børn kun er halvt så
meget i naturen, som deres bedsteforældre var, da de var børn.
Naturens Dag er i den forbindelse
bare en af DN’s meget konkrete indsatser for at få flere børn (og deres voksne)
mere ud i naturen. I kan måske også finde hjælp og inspiration hos DN’s skoletjeneste på www.dn.dk/skoletjenesten
og Naturkatapulten på www.naturkatapulten.dk

Fuld damp på kommunikationen

Man kan vel også som naturvejleder blive lidt træt, når man ser de mange mærkedage, der ligger spredt ud på året. På
den anden side er mærkedagene (særligt de største) gode ”nyhedskroge”, som
skaber opmærksomhed og aktivitet om
et bestemt tema, og minder os om, at vi
kan opleve noget nyt, skærpe opmærksomheden, lære noget og måske prioritere lidt anderledes i hverdagen.
Naturens Dag er et stort organisatorisk projekt, og selv om vi forsøger at
holde et stramt budget, bruges der mange ressourcer på planlægning, hjemmeside, støtte til deltagere, inspiration, ideer og markedsføring af dagen. Vi sender
fx invitationer til alle danske skoler, børnehaver, fritidshjem, klubber og friluftsog naturorganisationer. Vi producerer
nye materialer og sender gratis deltagerpakker ud til både skoler, institutioner
og arrangører.

Naturensdag.dk

Og så vedligeholder og opdaterer vi det
hele på www.naturensdag.dk, hvor man
både som arrangør, skole eller deltager
kan hente information, ideer, materialer
og inspiration til oplevelser i naturen.
Naturens Dag er delvist finansieret
med et tilskud fra tips- og lottomidlerne
til friluftslivet på 1,48 million kroner for
en treårig periode. Dertil kommer finansiering fra DN og FLR og en række
mindre sponsoraftaler.

Skab netværk

Naturens Dag er et åbent tilbud. Hvis du
har lyst til at bruge dagen til at fortælle
om din passion, vise dit engagement og
give dine oplevelser med og i naturen
videre, er du hjertelig velkommen til at
invitere på Naturens Dag, hvor du bor.
Lokalt kan du som naturvejleder bruge
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Temaet i 2012
den store nationale opmærksomhed og
de mange kommunikations-værktøjer
og hjælpemidler til at vise den lokale
natur og den lokale naturformidling
frem. Naturens Dag er også en glimrende mulighed for at skabe netværk og
samarbejder på kryds og tværs mellem
de mange forskellige interesser, foreninger, institutioner og organisationer, der
alle bruger naturen. Vi håber, at mange
nye målgrupper får øjnene op for naturens mange tilbud, og ikke glemmer, at
naturen er hele vores livsgrundlag.

Vokseværk

DN afholdt for første gang Naturens
Dag i 2004. Ni DN-afdelinger holdt arrangementer for et par tusinde deltagere
i alt. I 2010 kom skoler og institutioner
med, og vi rundede de 100.000 deltagere. De 64.000 kom fra skoler og institutioner. I 2011 var vi 134.000 deltagere
med 80.000 fra skoler og institutioner,
og den rekord bliver slået igen her i
2012. Lige før tilmeldingsfristens udløb
er der tilmeldt over 95.000 børn. Materialerne i deltagerpakkerne kan hentes
(gratis) elektronisk på www.naturensdag.dk .De fleste materialer kan også
bestilles mod et mindre ekspeditionsgebyr hos skoletjenesten på www.dn.dk/
skoletjenesten
o

Hvert år har et tema
– i 2012 var det ”Smag på
naturen”.
I Danmark har vi verdens
bedste restaurant og verdens bedste kok. Det har vi
blandt andet fordi, vi også
har nogle af verdens bedste råvarer lige uden for
døren. I 2012 bliver der
smagt på bær, nødder,
fisk, svampe, korn, urter,
frugt, tang, muslinger og
meget andet.
På hjemmesiden er der
mange nye ideer til mad
fra og i naturen. Flere danske kokke og kogebogsforfattere har lånt eller udviklet nye opskrifter. På
hjemmesiderne naturensdag.dk og naturkatapulten.dk kan du fx finde
opskriften på Anita Klemmensens (første danske,
kvindelige kok med en Michelinstjerne) briochesnobrød med nødder og
bær eller Søren Gerickes
æblesuppe med selleri,
kanel og blåbær.
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Fotos: Rasmus Larsen

Naturformidling
på Odense
Havnekulturfestival
af Rikke Kaas Molin;
biolog med speciale i formid
ling (cand.scient. i biologi og
formidling fra SDU), og pt i
gang på naturvejlederhold 25.
Har tidligere arbejdet på
Naturama i Svendborg, og i
dag ansat som naturvejleder
ved Fjordens Dag i Odense.
Dækker de tre kommuner i
fjordområdet Odense Fjord og
Kertinge Nor. I hverdagen
arbejder hun med formidling
af friluftsliv, bæredygtighed
og sundhed. Rikke laver klas
siske guidede ture, undervis
ning og oplevelser for meget
forskellige grupper – fra bør
nehaver, SOSU-studerende og
til indsatte fra Søbysøgaard.
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Vild jubel da en klatrer slipper
grebet, og lader sig falde i
vandet fra den overhængende
klatrevæg. Længere henne ad
kajen står graffitimalere og
skaterhelte for underholdningen. På børnepladsen imellem
det nordatlantiske hus, økologisk is fra Skarø og en kunstnergruppe, finder du natur
teltet. Her kan du hilse på en
jagthund, klappe en bille og
kigge ind i en and. Naturen er
med på Odense Havnekulturfestival.

Naturteltet er inspireret af havnen og
den tilhørende fjord, og sætter fokus på
formidlingen af natur og dyreliv. Her
står flere aktører sammen om formidlingen til børn.
Besøgende mødes indenfor teltåbningen af naturguiderne fra Naturama. Et
bord fuld af spændende knogler lokker.
Og med hænderne begravet i andefugle,
leveret og skudt af Jægere, er naturguiderne børnemagneter. Fuglene egner sig
lige godt til apporteringsøvelser med
hundene, som til dissektion og historier
om dyr.
Ved siden af Naturama går det heller
ikke stille af sig. Her står naturformidlere fra Danmarks Jægerforbund, og de er
populære. Børnene kæmper om flotte
skinnende medaljer. De hænges om halNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Fakta om Odense Havnekulturfestival
• Festivallen planlægges af en håndfuld ildsjæle med tilknytning til Ungdomshuset i Odense og
Korsløkke Ungdomsskole. Der ud over medvirker et hav af frivillige.
• Odense Havnekulturfestival fungerer som et kulturelt mødested for vækstlagene og det professionelle i Odense og på Fyn, og derudover bidrager den til udviklingen af havnen som den
nye og levende bydel ved vandet. Helt overordnet skal Havnen medvirke til at profilere Odense
som en visionær og kulturelt alsidig by.
• Festivalen skaber en platform, på hvilken besøgende og aktørerne kan udfolde sig, og hvor de
må udfordre deres indre legebarn. Alt kan afprøves og dermed passer festivalen godt ind under Odenses vision om at skabe den ’legende by’.
• Projektet evalueres via spørgeskema som rundsendes til aktørerne.
• Naturteltet på børnepladsen skal primært medvirke til at sætte fokus på naturen omkring havnemiljøet og fjorden, men også fungere som mødested for lokale foreninger og virksomheder
som arbejder indenfor naturformidling og naturaktiviteter.
• Naturteltet koordineres af undertegnede. Jeg overvejer hvor mange aktører der er plads til.
Desuden prøver jeg at ramme så bredt, at vi ikke er tre som fortæller den samme historie. Det
primære fokus er formidling til børn, og vi arbejder sammen om at gøre det til en sjov weekend. Festivallen lå i år i pinsen fra den 25. – 27. maj.
• Koordineringen af teltets størrelse, booking af borde, stole og el forløber via undertegnede og
koordineres med den ansvarlige på Børnepladsen. Alle aktører på havnekulturfestivallen får
hver dag udleveret madbilletter til frokost.
• I naturteltet deltog i år Danmarks Jægerforbund med deres laser skydetelt, jagtsti til børn og
medaljer. Desuden 4 søde jagthunde der lod sig klappe utallige gange, og som frivilligt hoppede i havnen for at apportere dummyer. Naturama deltog med to af deres friske naturguider,
her blev der fortalt om havets dyr, løst quiz og dissekeret et hav af døde ænder som var doneret af jægerne. Undertegnede deltog med opgaver og quiz som var relateret til de mindre dyr,
og især de små børn kiggede på biller og klappede nogle meget tålmodige vinbjergsnegle.
• Vi kunne godt have været flere i teltet. Indsatsen er frivillig og hverken forårssol eller helbred
er til at spøge med, således blev både DOF og Odense lystfiskerforening desværre nødt til at
melde afbud.
Information om Havnekulturfestivallen er hentet her:
http://www.odense.dk/havnekulturfestival/
Samt i sponsorhæftet fra 2012:
http://www.odense.dk/~/media/Spots/Subsites/havnekulturfestival/hkf_2012_web.ashx
sen på de naturnørder der kan svare
(næsten) rigtigt på spørgsmålene på
jagtstien - klistermærker og kuglepenne
er der nok af, til dem som ikke lige er
dus med opsatserne. Jægerne er mødt
talstærkt op, og har også deres laserskydetelt med. Børn i alle størrelser får
lov at være med, og der forklares i børnehøjde.
Imens bliver der fortalt om fugle, dyreliv og om den natur som ligger lige
ude bag ved Fynsværkets høje skorsten.
I afdelingen for små dyr dækker undertegnede naturvejleder krible-krable
livet. Her fremvises alt hvad 15-20 syltetøjsglas kan fange på et par nætter. De
mindste børn går selv på jagt efter dyr i
græsset bevæbnet med insektstøvsugere.
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Biller og snegle bliver udstillet, holdt og
beskrevet som var det turistattraktioner
på linje med Egeskov slot.
Vores bevægelser overvåges af en
håndfuld meget opmærksomme jagthunde. De venter på jægernes signal, og
håber på en hurtig apportering i vandet.
Brune hundeøjne og hængeører med
krøllet pels, scorer utroligt højt på børnenes favoritliste - og hundene skiftes
indbyrdes til at snuppe en powernap i
baglokalet.
Udenfor teltet skinner solen på en
spand med blomstrende ukrudt, der er
godt gang i issalget og dagens næste and
sprættes op i skyggen af havnens gamle
røde lagerbygninger.
o
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NaturKultur Festival for
småfolk
Interview med Frank Olesen,
naturvejleder i Børne- & Ungdomsforvaltning i
Københavns Kommune
Af Stella Blichfeldt (red.)

En dejlig dag i august myldrer
det hele dagen med børne
havebørn på Naturcenter
Vestamager. Det er Københavns Kommune, som er
arrangør af et stort arrangement med natur og kultur
formidling som omdrejningspunkt.
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Naturvejleder Frank Olesen
fortæller begejstret, at mere
end 1100 børn deltager. Jeg
tænker straks om det nu giver
nogen mening. Er det for børnenes skyld at dette arrangement er så stort anlagt eller er
det ud fra en rationel tænkning om, at det er mest effektivt at holde et stort arrangement og i så fald hvordan
effektivt.
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NATURvejleders Stella Blichfeldt spørger Frank Olsen, der
er hovedarrangør på dagen.
Frank arbejder med formidling og udvikling af natur- &
miljøtilbud til børn inden for
0 til 6 års området:
Hvorfor laver I disse mega-arrangementer. Det er jo et overflødighedshorn af aktiviteter, som ingen af
disse små børn kan rumme?
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Et af formålene er netop at tilbyde et
overflødighedshorn af aktiviteter. Det er
en levende reklamesøjle for vores natur& miljøskoler og de mange forskellige
tilbud, vi udbyder i løbet af året.
Vi laver mindre arrangementer resten
af året, så det er ikke fordi det ikke indgår i vores tilbud. Når vi én gang om
året afholder et arrangement af den
størrelse Festivalen er, har det flere formål. Og som jeg ser det, har en megaevent, som NaturKultur Festivalen en
lige så stor værdi formidlingsmæssigt
som et mere traditionelt forløb. Det er
bare noget andet, der er i fokus.
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Hvad er vigtigst for Jer som arrangører? Hvad er succeskriteriet?

Nogle af fordelene ved mega-arrangementer er blandt andet, at institutionerne har afsat mere tid til disse typer af arrangementer. Der er en mere afslappet
stemning både blandt formidlere og gæster, hvilket har en positiv afsmittende
effekt. Pædagogerne er mere aktive sammen med deres børn og der bliver grinet lidt mere, hvilket er væsentlige elementer for at skabe gode oplevelser, og
gode oplevelser er primært det, det
handler om sådan en dag.

Var det ikke bedre at sprede kræfterne over flere mindre arrangementer for børnenes skyld?

interview med Frank Olsen,
naturvejleder i Børne- & Ung
domsforvaltning i Køben
havns Kommune.
Frank arbejder med formid
ling og udvikling af natur- &
miljøtilbud til børn inden for 0
til 6 års området.
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Jeg har ingen ambitioner om at børnene
skal kunne rumme det hele sådan en
dag. De når det, de når. Jeg er heller ikke
nervøs for at de bliver overstimuleret.
Jeg oplever tværtimod, at når en børnegruppe prøver en masse forskellige aktiviteter, så er der altid noget, der appellerer til alle i børnegruppen. For nogen er
det turen på løbecykler, der har været
det sjoveste og for andre er det det at
holde en mus i hånden, der har været
stort. Så både børn og voksne får en dag
fyldt med indtryk og oplevelser og forhåbentlig bidrager en sådan dag til
snakken ved middagsbordet hjemme
hos det enkelte barn.

Der er rigtig mange formål med at stable et sådan arrangement på benene.
Først og fremmest er det som tidligere
nævnt en reklamesøjle for vores besøgssteder og aktiviteter. Vi har over 500
daginstitutioner i København og derfor
ligger der en stor opgave i hele tiden at
være synlig i forhold til dem. NaturKultur Festivalen er også en af de dage,
hvor vi har mulighed for at have en dialog med vores pædagoger. Den lidt mere
afslappede atmosfære giver tid og overskud til at høre om deres oplevelser, ønsker og holdninger til de ting, vi går og
laver.
Og i forbindelse med at vi bruger dagen til at vise, hvad vi kan, ligger vi, som
nævnt stor vægt på den gode oplevelse.
Det er en af de eneste dage på året hvor
oplevelsen får lov til at stå alene, for
normalt er vi meget fokuseret på, at der
er læring med i den formidling og de
oplevelser, vi giver børnene. Så dagen
skal gerne være med til at deltagerne får
lyst til mere og at vi ser dem igen til et af
de mere traditionelle forløb, vi har. Alle
elementer i ovennævnte er succeskriterier for festivalen.
Et andet succeskriterium for NaturKultur Festivalen og lignende arrangementer er selvfølgelig også at få institutionerne til at deltage. Målet var at 1000
børn og voksne deltog. Dette tal er baseret på de resurser, vi ligger i arrangementet, hvor mange formidlere og
værksteder vi har til rådighed m.m.
Min vurdering var at festivalens størrelse ville passe til et sted mellem 800 og
1200 besøgende. Det er klart at som arrangør vil jeg helst have 1200 frem for
800, hvis jeg mener at vi kan rumme
det.
Der ud over giver det stor værdi at
lave en sådan dag sammen med forskellige samarbejdspartnere og med alle ens
kollegaer, der bidrager til at det hele kan
lade sig gøre. Synligheden internt i
kommunen er ligeledes værdifuld, da
det giver kolleger, politikere og beslutningstagere et indblik i, hvad det er, vi
tilbyder byens børn..
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• NaturKultur Festivalen
for københavnske
daginstitutioner løb
af stablen tirsdag den
28. august.
• 44 institutioner meldte sig til arrangementet, der fandt sted på
Københavns Naturskole på Naturcenter
Vestamager.
• Ca.1150 børn og
pædagoger mødte op.
• Der var 23 forskellige
værksteder, som hver
enkelt institution frit
kunne benytte sig af.
• NaturKultur Festivalen
blev bl.a. afviklet i
samarbejde med,
Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund
og Kultur- & Fritids
forvaltningen i
København.

Laver I en evaluering af arrangementet? Det er andet år I holder
det. Hvad har I ændret i forhold til
sidste år?
Når vi har afholdt et arrangement som
NaturKultur Festival laver vi selvfølgelig
en evaluering og opsamling for dagen.
Det er vigtigt at indsamle de indtryk og
oplevelser som alle de deltagende kolleger får i løbet af sådan en dag. Hvad siger vores samarbejdspartnere og hvilken
tilbagemeldinger fra institutionerne,
modtager vi.
Al den feedback bruger vi til at vurdere, hvad skal laves om, skal konceptet
vokse? eller skal vi holde fast i den nuværende form?
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I forhold til sidste år er vi gået væk fra
store børnekoncerter og teaterforestillinger og har i år valgt at koncentrere os
om vores egne aktiviteter, hvor vi møder
børnene i øjenhøjde.
Hvis jeg skal samle op, så er der mange positive elementer ved store arrangementer og for os er det betydningsfuldt,
at vi får skabt en stemning, der giver
noget andet end det normale. Og jo, det
lyder godt at sige at vi havde besøg af
1150 børn og voksne, men som arrangør er det vigtig at hvert enkelt barn og
voksen går hjem med en oplevelse af, at
de har haft en helt speciel dag.
o
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BioBlitz
over Avnø

Efter besøg af 230 skoleelever,
100 andre deltagere og
registrering af 600 arter ved
en fantastisk arbejdsindsats
fra 40 naturvejledere, fagfolk
– kærligt kaldet nørder – og
praktiske fodfolk i tidsrummet
fredag den 17. august kl. 9 til
lørdag kl. 15, har jeg nu gjort
mig erfaringer med konceptet
BioBlitz. Og det skal gentages!
Men nok lidt anderledes…

af Kari Hald, naturvejleder og
leder af naturskolen på Avnø
Naturcenter.
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Det 1½ døgn var delt op i skolebesøg
fredag formiddag, artsbestemmelse og
målrettede feltundersøgelser fredag eftermiddag, offentlig nattur fredag med
fokus på padder, pattedyr, flagermus og
natsværmere, morgentur lørdag med fokus på fugle og planter. Og lørdag var
der ”mangfoldighedsmarked” hvor besøgende kunne få inspiration til hvordan de kan øge biodiversiteten hjemme
hos dem selv.

I denne artikel beskriver jeg ”hvad jeg
vil gøre næste gang” som en opsamling
på de erfaringer jeg gjorde mig. Hvis du
har interesse i at læse hele evalueringen,
så send mig en mail.

Hvorfor alt den uro?

Formålet med BioBlitzen var selvfølgelig at artsbestemme så mange arter på
Avnø som muligt. Men derudover var
der mindst tre andre delformål ved arrangementet:
• At få et billede af den natur, der er
opstået på Avnø efter fredningen i
2002.
• At formidle et kompleks begreb –
biodiversitet - på en konkret måde.
• At skabe rum for udvikling af et socialt netværk blandt Avnø’s venner
• Så før jeg gør det igen, vil jeg prioritere hvilke af de 3 delformål, der skal
vægtes højst.

Hvem får flest arter?

Hvis jeg skal lave en bioblitz med skoleklasser igen, så vil det primære formål
være at formidle biodiversitet på en
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Engagement smitter
- ingen tvivl om det!
konkret måde. Jeg vil lægge stor vægt på
at få rigtig dygtige fagfolk med – ”nørderne” – da det var mødet med dem,
der gjorde størst indtryk på deltagerne.
Flere klasser skal være i gang på same
tid, så der kan være en konkurrence om
hvem der registrerer flest arter.
Hver skoleklasse er sammen med
mindst en lærer, en naturvejleder og en
nørd. Læreren forbereder eleverne inden besøget. Naturvejlederens rolle er at
organisere og motivere. Og nørden skal
arbejde ud fra sin interesse sammen
med eleverne. Emnet defineres af nørdens interesse. Det kan være fugle, edderkopper, dyr i en sø, svampe eller alt
muligt andet. Bare det er et afgrænset
emne. Forberedelsen går på at lære om
begrebet biodiversitet. Og de skal selvfølgelig søge viden om deres specifikke
emne.

Har vi det godt?

Hvis jeg skulle lave en BioBlitz med det
formål at vurdere udviklingen af naturen på Avnø, vil jeg lægge vægten på det
sociale blandt interessenterne bag Avnø.
Der var en fantastisk arbejdsom stemning blandt hjælperne i hele tidsrummet og vi var alle trætte, men også opløftede og tilfredse ved afslutningen
lørdag eftermiddag.
Så jeg kunne forestille mig at gentage
BioBlitzen med mine samarbejdspartnere omkring Avnø. Deres netværk kan
være med til at tiltrække flere fagfolk
næste gang. Jeg vil servere god mad og
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sørge for at logistikken er i orden, så de
kan få arbejdsro.
I en del af tidsrummet, skulle arbejdet
kombineres med offentlige arrangementer med fokus på de specielle øjeblikke.
Det kan være turen om natten og morgenturen, der skal på programmet igen.

Udstyr og grej til feltunder
søgelserne et lagt frem
- klar til indsats.

Biodiversitet – et FY-ord?

Der kom ikke særlig mange til de offentlige dele af arrangementet – øv! Måske var vejret for godt. Måske var første
weekend efter skolestart et dårligt tidspunkt. Måske var det de andre store arrangementer i lokalområdet samme
weekend, der fik opmærksomheden?
Det er jo ikke helt til at vide. Og jeg
spørger mig selv om ordet biodiversitet
virker direkte frastødende - om man
skal slette ordet helt fra PR-materialet?
Men uanset – vi fik utrolig god pressedækning undervejs og efter arrangementet. TV2 øst lavede et fint indslag i
primetime, det lokale dagblad bragte et
helt opslag om projektet og Naturstyrelsen sendte det ud til 18.000 læsere som
en nyhed på forsiden af hjemmesiden.
Sandsynligvis vil der også komme omtale i DN’s medlemsblad.
Det var et mastodont-arrangement,
som jeg brugte rigtig meget tid på at
forberede, gennemføre og vi rydder stadig op! Men – som vi alle ved – så er det
jo sjovest, at hoppe over der hvor gærdet er højest.
o

Se billedcollagen >>>
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BioBlitz over Avnø 2012
PROGRAM
Fredag den 17. august
Kl. 9 – 12. JAGTEN
11 lokale skoleklasser drager ud på Avnø for at fange, samle, fotografere
og registrer arter.
Kl. 13 – 16 INVESTIGATE
Artsbestemmelse og feltundersøgelser ved fagfolk.
Kl. 19:30 – 23 NATTEN KALDER DYR FREM
Offentlig tur med fokus på natsværmere, flagermus og padder
Lørdag den 18. august
Kl. 6 – 8 MORGENTUR I HAVØRNENS RIGE
Offentlig tur med fokus på fugle og planter
Kl. 10 – 15 MANGFOLDIGHEDSMARKED
Stande med information om og udstyr til at få større biodiversiteten
hjemme hos dig selv.
Kl. 14:30 RESULTATET GØRES OP
Taler ved DN’s præsident, skovrider og bestyrelsesformand samt
udtrækning af vindere af div. konkurrencer. Pindemadder og boblevin.
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Nye Kløverstier
til motion, frisk luft og oplevelser
Kløverstier er en ny mulighed
for at kombinere motion og
frisk luft med spændende oplevelser - og samtidig en mulighed for at din forening kan
sætte aftryk på lokalsamfundet og blive synlig.
De kommende år skyder der Kløverstier
op i flere og flere byer. Kløverstierne er
opmålte afmærkede ruter til løb, gang
og cykling, der gør det let at komme ud.
Ruterne går forbi lokale seværdigheder,
og binder på den måde lokalområder og
spændende steder sammen. Kløverstier
findes allerede i 12 byer, og kort over
dem kan findes på www.kløverstier.dk.
De kan bruges til den daglige tur i det
fri, og foreninger kan flytte deres arrangementer og events ud på stierne. Hvis
der ikke er en Kløversti i din by, kan du
selv tage initiativ til det.

Flere fordele for foreninger

For foreninger er der mange fordele ved
at være med til at etablere byens Kløversti. Foreningen bliver synlig i lokalområdet, og der er mulighed for at møde
nye samarbejdspartnere og andre
ildsjæle. Samtidig er der masser af muligheder for at påvirke rutens forløb og
komme med ideer til, hvilke seværdigNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

”Kløverstierne er alle tiders
mulighed for at komme ud
og få gode oplevelser på en
opmålt rute i det fri.
Hvad enten man gerne vil træne
en bestemt distance eller
suge naturen og kulturen til sig
i lokalområdet,
tilbyder stierne variation
– og det er en meget
attraktiv værdi.”
Dorthe O. Andersen, konsulent, DIF.

heder, den skal gå forbi. Seværdigheder
på Kløverstierne kan nemlig også være
steder som for eksempel spejderhytter,
naturskoler eller sportsklubber, og ikke
bare traditionelle natur- og kulturseværdigheder
”Foreningens medlemmer kan få glæde af at stien går forbi, både fordi Kløverstierne kan benyttes i de daglige for-
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Hvad er Kløverstier?
Kløverstierne er et koncept for afmærkede,
opmålte stiruter i byer og bynære områder.
Fire stier á fire faste længder – grøn på 2½
km, blå på 5 km, rød på 7½ km og sort på
mindst 10 km – starter et centralt sted i
byen, slynger sig rundt og forbinder lokale
aktivitetsmuligheder, natur- og kultur
seværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder på nye og spændende måder. Kløverstierne giver brugerne en let mulighed for
at forene friluftsliv, motion, sundhed og
oplevelser.
Alle Kløverstier findes i Endomondos mobil
applikation, og seværdighederne er beskrevet med tekst, fotos, film og lydklip.
Hvem står bag?
Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Danmarks Idræts-forbund
(DIF), Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund og 10
kommuner.
Kløverstierne er støttet af Nordea-fonden og
Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv.

Læs mere
Læs meget mere og find alle
de eksisterende ruter på
www.kløverstier.dk og facebook.com/kløverstierne eller
ring til projektleder Johanne
Leth Nielsen, Friluftsrådet,
33790079.
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eningsaktiviteter - til løbeturen, til
events i weekender og ferier og fordi stien vil lede mange nye potentielle medlemmer en tur forbi og opdage foreningens aktiviteter. Det kan jo inspirere
dem til at melde sig ind” siger Johanne
Leth Nielsen, fra Friluftsrådet, der er
projektleder på Kløverstiprojektet
Ikke to Kløverstier er ens, men de tager udgangspunkt i lokalområdets kvaliteter og tilbud. Mange stier har et tema
og omhandler for eksempel kunst i
byen, natur og biologi eller lege- og aktivitetsmuligheder

Alle byer skal have en kløversti

Friluftsrådet håber, at alle landets kommuner og frivillige ildsjæle vil tage godt
imod ideen og få Kløverstierne til at
blomstre. Friluftsrådets mål er, at der i
løbet af to år er mindst én Kløversti i
hver kommune.

”Friluftsrådet opfordrer alle medlemmer til at deltage i Kløverstiprojekter, og
være dem, der tager initiativ til at kontakte kommunen. Vi håber, at alle vores
medlemmer vil bidrage aktivt med deres lokalkendskab, erfaring på friluftsområdet og ønsker til byens tilbud.” siger Johanne Leth Nielsen og minder
om, at der følger et økonomisk tilskud
med Kløverstierne.

Det kan I gøre:

Foreslå etablering af Kløverstier i jeres
by eller kommune.
Selv tage initiativ til igangsættelse af et
Kløverstiprojekt.
Møde op og bidrage aktivt, når der
indkaldes idéer til interessepunkter og
ruteforløb.
o
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Du er selv hovedarrangør for et større
arrangement med mange aktører...
Det skal du huske forud for arrangementet:
• Lav et budget og en tidsplan og fordel opgaver på ansvars
personer.

• Inviter medaktører i god tid og fortæl om baggrunden for
arrangementet og dine ønsker og forventninger til dem som
deltager. Skal der holdes et fællesmøde eller skal kommu
nikationen foregå via mail og telefon?
• Pressemeddelse udsendes og evt. telefonopfølgning
– skal der være flere afsendere på pressemeddelelsen?
• Skal der trykkes en folder som PR og hvor skal den
distribueres?
• Overblik over alle arrangører og aktiviteter, materialebehov,
ansvarspersoner m.m.
• Plan for fysisk fordeling af aktiviteterne.
Det skal du huske mens arrangementet kører:
• Praktisk: telte, borde, lys, lyd, strøm, information, skilte,
informationsmateriale, gaffatape, førstehjælpskasse…
• Skal der tænkes særlig parkeringsordning og lejes toiletter?
• ....Så var der lige forberedelse af din egen aktivitet, som skal
indgå i det store arrangement!!
• Hvem skal tage sig af pressen, hvis de dukker op?
• Hvem sørger for, at der bliver taget billeder?
• Morgenkaffe og farvel-øl til medaktørerne.

Huskeliste

• Hvad har du at byde ind med til medaktørerne?
- stadeplads - mulighed for opbevaring af materialer
- transport og tilkørselsforhold
- økonomi - hvem afholder hvilke udgifter
- rammer - deadlines og snsvarsområder
- mad og drikke

Tema: Naturvejledning i stor skala

• Hvem kunne være interesseret i at deltage og hvad er deres
motiv for at deltage?

&

Tips
Tricks

Det skal du huske når arrangementet er afviklet:
• Efter arrangementet: Takkemail til dem som deltog.
• Regnskabets time.
• Pressehistorie om arrangementet med de gode billeder du
tog.
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Appetitvækker til
Naturvejledernes Årskonference 2013
Højskolen Marielyst d. 3.-5. april

Naturvejlederes image
– fiktion og virkelighed

FAKTABOX
Vox Populi er latin og
betyder ”folkets stemme”
og er et begreb, der bruges
om almindelige mennesker i modsætning til
eksperter og professionelle
meningsdannere.
Medier anvender begrebet
ved korte interviews med
tilfældige mennesker om
afgrænsede aktuelle
emner eller gennem
bredere, systematiske
interviews pr. telefon
eller internet.
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Kender du det, når du for
tæller at du er naturvejleder,
at folk så spørger ”Hvad laver
du så om vinteren? Er det et
fuldtidsjob at være natur
vejleder?”
Eller når folk undrer sig over,
at naturvejledere også går
ned med stress. ”Det må være
dejligt at gå rundt ude i
naturen hele tiden” Det kan
da ikke være stressende.
Eller prøv selv at søge naturvejleder på YouTube – de
største hist er parodier.
Er der overhovedet sammenhæng mellem det billede folk har af os og vores
arbejde og det vi faktisk gør og vil? Og
hvis grøften mellem det image vi har, og
det brand vi gerne vil have er dyb, hvordan kan vi så bygge bro?
De spørgsmål vil det regionale netværk for Vestsjælland, Sydsjælland og

Bornholm sætte fokus på både FØR,
UNDER OG EFTER Naturvejledernes
årskonference 2013. Vi har høje ambitioner og håber at det hele kan blive gennemført og vi har brug for DIN hjælp.

OP-undersøgelse

Vi har sendt Friluftsrådet en ansøgning
om tilskud til at gennemføre en repræsentativ videnskabelig funderet brugerundersøgelse udført af det anerkendte
firma Megafon. Undersøgelsen fra Megafon, skal løfte det faglige niveau, således at resultaterne forhåbentligt kan
hæves fra ”vi tror” til ”vi ved”.

We want you!

Derudover har vi brug for din hjælp til
at gennemføre en mere uformel Vox
Pop (se faktaboks) med udgangspunkt i
det simple spørgsmål:

”Når jeg siger naturvejleder,
hvad tænker du så?”
Du vælger selv hvem du spørger. Det
kan være børn, unge, folk du møder på
gaden, samarbejdspartnere, deltagere
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Naturvejledere løfter samfundsopgaver

På konferencen vil vi evaluere resultaterne af de to (forhåbentlig) undersøgelser. Dernæst planlægger vi workshops
med udgangspunkt i hvordan naturvejledere bidrager til løsning af samfundsopgaver inde for temaerne uddannelse,
sundhed, friluftsliv, turisme og naturog miljøbeskyttelse.
Under temaet ”uddannelse” kan der
for eksempel være workshops der illustrerer, hvordan naturvejledere kan støtte op omkring en kommunes naturfagsstrategi. Og en anden der omhandler Ny
Nordisk Skole. Efter aktiviteten skal
workshopdeltagerne forsøge at pege på
”det særlige” som naturvejledere kan bidrage med. Se skemaet som illustrerer
princippet. Du er velkommen til at byde
ind med ideer til hvilke vigtige emner,
der ligger under hvert tema.

DE

ved arrangementer eller nogle helt andre. Med din telefon filmer du spørgsmål og svar. En applikation hjælper dig
med at klippe interviewet. Og til sidst
sender du dine interviews til ”juntaen
for konferencen” eller uploader dem på
en Facebookside, som vi opretter til formålet i forbindelse med konferencen.
Der er en præmie til den der kommer
med den bedste video.
Og bare rolig – vi udarbejder en drejebog der beskriver, hvordan du kan
gennemføre denne simple undersøgelse.
Også hvordan det kan gøre uden video.
Drejebogen vil ligge på www.natur-vejleder.dk i starten af det nye år.

Foreløbigt program

So fQQQQing Special!

Om fredagen slutter vi så af med et oplæg ved Christine Feldthaus der vil holde et oplæg om hvordan befolkningen
opfatter naturvejledere med udgangspunkt i sine egne Vox Pop’s, som hun får
produceret til anledningen. Hun vil derudover tale om naturvejledernes selvopfattelse og give et bud på hvordan vi kan
blive bedre til at vise/fortælle hvad vi
går og arbejder med.

Og hvad er meningen…

Årskonferencen 2013 kan blive et redskab for Foreningen, Friluftsrådet, naturvejledere samt nuværende og fremtidige arbejdsgivere. Det være sig ved
tilrettelæggelse af alt fra enkeltarrangementer til udvikling af større projekter –
for eksempel naturparker, nye samarbejdsflader og nye veje for finansiering
af naturvejledere i Danmark. Visionen
er, at øge befolkningens kendskab til
hvad Naturvejledningen i Danmark er
og kan bidrage med i Danmark. Det er
også tanken at dette fokus kan være
med til at bygge grundlaget for udvikling af et egentlig naturvejlederbrand.

SÆT KRYDS NU!

Så sæt kryds i kalenderen den 3., 4. og 5.
april og afsæt lidt tid til at gennemføre
dine egen lokale Vox Pop’s i løbet af januar og februar.
Her er de foreløbige skitser til programmet. En egentlig invitation og tilmelding følger – dels i næste nummer af
NATURvejleder og dels på www.naturvejleder.dk
o

- med forbehold for ændringer!

Onsdag den 3. april
• Ankomst.
• Frokost.
• Generalforsamling.
• Bearbejdning af resultater
fra forundersøgelser.
• Middag.
• Aftentur til Halskov Vænge.

Torsdag den 4. april
• Morgentilbud på stranden.
• Morgenmad.
• Workshopmodul 1.
• Frokost.
• Workshopmodul 2.
• Markedsplads med
præsentation af
konklusioner fra workshops.
• Festmiddag i Højskolens
smukke sal.
Fredag den 5. april
• Morgenmad.
• Christine Feldthaus.
• Hvordan kommer vi videre
herfra - ved Friluftsrådet
og Naturvejlederforeningen
i Danmark.
• Frokost Grab and Go.

Hovedtema

Emne for workshop

Emne for workshop

Emne for workshop

Emne for workshop

Uddannelse

Udeskole

Ny Nordisk

Inklusion

Naturfag

Sundhed

Ulighed i sundhed

Rygestop

Turisme/Ehverv

Oplevelsesøkonomi

Lokale produkter

?

Friliuftsliv

Frivillige

Naturstyrelsens
friluftsstrategi

?

Naturbeskyttelse/miljø

Borger-inddragelse

Natura 2000

Naturpleje

?

Agenda 21

BEMÆRK! Indholdet af workshops er IKKE fastlagt – dette er kun eksempler!
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Tips
Tricks

Du er inviteret til at deltage med din naturvejledning i den lokale kulturuge, i en kampagnedag om
sundhed, i Skovens dag eller lignende?

Huskeliste

Tema: Naturvejledning i stor skala

Skal/skal ikke?
• Ligger det i forlængelse af det, som er aftalt dit arbejds
program? Det kunne f.eks. være ”kontakt til en bredere mål
gruppe” eller mere netværksdannelse.
• Har du tid til det og hvor meget arbejdstid vil der realistisk
gå fra idé til oprydning?
Hvis du vælger at deltage:
• Sæt tid af i kalenderen!
• Overvej: Hvem stiller ellers op med formidling og aktiviteter og
hvordan skal du tænke det ind i dine aktiviteter?
• Hvad er forventningerne til dig og din organisation?
• Hvad har du selv af budskaber, som er vigtige at få formidlet?
• Hvad er ”hot” lige nu? Nordisk mad, bløde dyr eller rent vand??
• Ønsker du at lave din egen pressemeddelelse og er det ok
med arrangøren?
• Hvordan kan du enkelt og godt trænge igennem med dine
budskaber i et virvar af andre aktiviteter? Hvilke sanser kan
f.eks. komme i spil? Skal du provokere eller ”charmere”?
• Er det vigtigt at din afsenderrolle fremstår tydeligt og
hvordan vil du gøre det?
• Skal du have noget informationsmateriale med eller andet
souvenir, så din aktivitet bliver husket?
• Er der udgifter forbundet med at deltage og hvem skal
betale det?
Og helt praktisk:
• Hvor meget plads får du til dine aktiviteter?
• Er stedet overdækket i tilfælde af dårligt vejr eller skal du
selv medbringe?
• Hvis det er blæsevejr, hvordan skal du så holde på dine ting?
• Er belysningen tilstrækkelig?
• Skal du bruge strøm og hvordan får du så det?
• Hvornår skal du ankomme for at stå klar ved ”åbningstid”.
• Er der nogle der kan hjælpe dig med opsætning eller f.eks.
transport.
• Vær gerne 2 afsted, så der er tid til pauser, kigge sig omkring
og networke.
• Huske kamera!
Og bagefter:
• Meld tilbage til arrangøren: Var du tilfreds med at være med
eller har du forslag til ændringer til en anden gang?
• Evaluer med dig selv, hvad du vil gøre anderledes en næste
gang du bliver inviteret ud.
• Lav evt. en efterfølgende historie til pressen, som fokuserer
på din formidling.
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r 2012,

edning

Event

Note

Darwin day

ca. 12. februar

Ørnens dag

ca. midt februar

Verdens Dag for Vand(FN)

22. marts

Den Meteorologiske verdensdag(FN)

23. marts

Verdens Sundhedsdag (WHO)

7.april

Find vej-dag

I 2013er det d. 13. april

Affaldsindsamling

i 2013 er det d. 21. april

Jordens dag

22. april

Skovens dag

Starten af maj

World Migratory Bird Day

i 2012 var det 12-13. maj
22.maj

i stor sk

FO

Måned

Naturv
ejl

nr. 3

RE

VE
UR J L

EDE R

Huskeliste
Kalender med event-dage

21. årg,

N AT

Novembe

N
veAjlTeU
deRr

NI NGEN

ala

Januar
Februar

Marts

April

Maj

International dag for biologisk mangfoldighed (FN)

Juni

Europæisk nationalpark Dag

24. maj

Fuglenes dag

sidste søndag i maj

De vilde blomsters dag i Norden

d. 3. søndag i juni

Verdens dag for Miljø (FN)

5. juni

Verdens havdag (FN)

8. juni

Verdens dag for bekæmpelse af ørkenudbredelse og tørke (FN)

17. juni

Tårnenes dag(fugletårnenes)

Søndag i slut august

International Bat Night

sidst i august

Svampenes dag

Starten af september

Hvepsevågens dag

i 2012 er det d. 2. september

Naturens Dag

Uge 36 med søndagen som offentlig dag

Fjordens dag

i 2012 er det 9. september
16. september

Juli
August

September

Verdens dag for bevarelse af ozonlaget(FN)
Dansk Naturvidenskabsfestival

uge 39

Geologiens dage

kun i lige år: 2012 er 22. - 23. september

International dag for mental sundhed(FN)

10. oktober

International dag for reduktion af omfanget af naturkatastrofer(FN)

13. oktober

November

Geografiens dag

1. november 2012

December

Juleaftens Dag

24. dec. 2012

Oktober

Tjek i øvrigt FN’s Kalender her: http://www.unric.org/da/fn-kalender
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

31

Naturens spisekammer
er rykket ind i byerne
At indsamle spiselige urter
og frugter i naturen er en
væsentlig del at en natur
vejleders virke. Her igennem
udvides kendskabet til
naturen og i særdeles til
naturens frugtbarhed. Der
kan skabes en særdeles god
dialog med befolkningen,
specielt når man kobler madinteresser og aktiviteter på et
arrangement.
af Tommy Jensen,
naturvejleder ved
Nordjyllands Historiske
Museum.

32

Jeg mener at vi som naturvejledere skal
være på forkant med tendenserne på
dette væsentlige område og være opmærksom og nysgerrig overfor at forskellige grupper tager temaet op med
forskellige events og samarbejder. Vi
skal derfor søge ind i et samarbejde med
den viden og ekspertise vi ligger inde
med.

Spiselige urter og planter er trend

At indsamle urter og planter er blevet
den helt store trend og rundt omkring
opstår forskellige små sammenslutninger af folk med netop interessen for naturens mangfoldige spisekammer.
Tankerne og tendenserne er i nogen
henseende drevet af ” Det nordiske køkken” hvor man skal spise lokale madvarer, gerne råvarer som man kan hente i
naturen, se bare på ramsløg dillen.
Rundt omkring i landet arrangeres
food- festivaler med foredrag af førende
madeksperter. På nettet udgives forskellige madopskrifter, alle med vægt på
at spise af naturens spisekammer og
mad af høj kvalitet i balance med naturen. Vilde planter, frugt og bær findes
der rigtig meget af i de bynære områder
og det er måske netop det, der gør det
spændende.

Urban farming

Indenfor byplanlægning indgår begrebet ”Urban farming” hvor man i de stoNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Kort om Byhøst
På www.byhoest.dk kan du finde et kort, der gør det let for dig at finde, høste og spise
de afgrøder, der vokser i byens offentlige rum. Byhøst arbejder for spiselige byer og
tror på, at Byhøst-oplevelsen skærper vores fælles bevidsthed om fødevarer, miljøhensyn og ressourceforbrug.

re grønne arealer omkring kontorer,
boligområder m.m. tænker dyrkningsmæssige muligheder for byens borgere.
I baggårdene og på tagene i byerne etableres køkkenhaver, hvor man er fælles
om at dyrke sine egne grøntsager. Trenden har længe hersket i udlandet og begynder nu at gøre sig gældende her i
landet specielt i de større byer som Århus og København. Tanken om at dele
jord (Landshare) er også på vej, født af
den engelske tv-serie River Cottage med
kokken og ildsjælen Hugh FearnleyWhittingstall. Her vil landbruget gerne i
samarbejde og dialog og måske også få
støvet deres 4H haver lidt af. De har en
interesse i at befolkningen får indblik i
jord til bord begrebet ved dyrkning af
deres egne afgrøder.
I min søgen på nettet efter ovennævnte tendenser er jeg stødt på mange
spændende hjemmesider og hvor mange blogger uddeler viden, (se links)

Byhøst.dk

Byhoest.dk er en meget spændende organisation som har henvendt sig til Naturvejlederforeningen med henblik på
et samarbejde. De arrangerer lokale sanketure med efterfølgende madlavning,
indsamler og deler madopskrifter. Det,
der virkelig gør dem interessant er, at de
har en hjemmeside som ved hjælp af
GPS teknologien synliggør forekomsten
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Vild mad events:
Sanketure, tilberedning og måltid
Eventene skaber et fællesskab omkring det at samle frugt og grønt i byen og giver Byhøsts brugere naturoplevelser i byen. Byhøst skaber og faciliterer sanketurene, men vil
gerne bruge lokale naturvejledere til at agere formidlere. Det er på sigt formålet at Byhøst bliver en platform, der gør det let for alle at arrangere sanketure og komme i kontakt med lokale naturvejledere.
Forskning
Byhøst arbejder på en fondsansøgning i et samarbejde med Institut for Jordbrugsvidenskab på SCIENCE om et forskningsprojekt på PhD. niveau, der har til formål at undersøge følgende: Hvad er den relative risiko ved at indtage byens vildtvoksende afgrøder i forhold til industrielt produceret mad? Og: Er det muligt at identificere
områder, der er mere eller mindre egnet til byhøst baseret på en analyse af arealanvendelse historie og viden om nutidens luftforurening?
Links:
www.naturefoods.dk
www.byhoest.dk
www.foodoflife.dk
www. Idegryden.dk
www.urbanfarming-kbhvn.dk
www.om-landshare.dk
af forskellige spiselige bær, urter og
planter. Her kan man dele sine observationer, som for eksempel hvor der findes
havtorn, hindbær eller måske vandmynte.
Byhøsts aktiviteter varetages af en
almennyttig forening. Ideen til Byhøst
opstod i oktober 2011 hen over frokostbordet på Bryggen 93, et kontorfællesskab på Amager.
Har du lyst til at sætte fokus på indsamling af naturens råvarer og få inspiration fra andre interessegrupper så er
et samarbejde med Byhøst.dk en oplagt
mulighed. De kan kontaktes på deres
hjemmeside.
o

33

Foto: Lars Nyggard

På besøg på et marmormuseum. Læg mærke til oplevelsesindustriens beskedne grafiske udtryk!

Interpret Europes
årsmøde 2012

af Lars Nygaard, naturvejleder
og leder af Aqua Sø & Natur
center.
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Lars Nygaard, der er medlem
af Naturvejlederforeningens
Internationale Udvalg, deltog
i maj 2012 i Interpret Europes
årsmøde i Pisa som Natur
vejlederforeningens repræsentant. Her er hans rapport
fra mødet samt nogle ”eftertanker”.

foregår i pauserne, og dem var der en
del af, da italienere ikke altid er helt så
punktlige med annoncerede tider. som
vi har tradition for heroppe i Nordeuropa!!
I år deltog knap 100 delegerede fra de
fleste europæiske lande. Man kunne
godt se, at den økonomiske krise er hård
især i Sydeuropa. Enkelte lande fra middelhavsregionen sendte i år ingen eller
kun en enkelt person til Pisamødet.

Baggrund

Hvad var så de vigtigste spørgsmål, der blev
diskuteret på Pisa mødet?

For godt tre år siden blev Interpret
Europe dannet som en forening. IE er
en forening for både natur- og kulturformidlere i hele Europa. Målet for foreningen er at styrke den professionelle
formidling gennem bl.a. erfaringsudveksling . Årsmødet er derfor tre meget
intense dage med både ekskursioner og
en lang række workshops, som man
desværre er nødt til at prioritere imellem. Man skal dog ikke glemme betydningen af al den uformelle snak, der

Der blev snakket rigtig meget om penge
og nedskæringer inden for formidlingssektoren. Nogle lande havde oplevet
meget store nedskæringer, og nogle
måtte se på, at mange års hårdt arbejde
pludselig fik en brat ende. Andre fortalte om, hvordan de havde fået ideer til
mere lønsomme aktiviteter. Der var
også gode eksempler på små tiltag, der
enten sparede penge, eller gav et større
udbytte. Selv deltog jeg meget i debatNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

www.interpret-europe.net

ten om naturvejlederens rolle som formidler eller som eventmager. Mere herom i min refleksion herunder.
Et andet stort emne i år kom helt
uden for det planlagte program. Det var
et ønske fra en del af de deltagne universiteter og højere læreranstalter der
arbejder forskningsmæssigt med formidling, at Interpret Europe skal arbejde mere for at lave projekter, med medfinansiering fra f.eks. EU. De samme
folk kom også ind på, at det ville være
ønskeligt for dem, hvis møderne i IE
mere var for fagfolket end for fodfolket!
Sagt med andre ord, så mente nogen, at
der skulle mere videnskab ind i årskonferencen, hvis de i fremtiden skulle deltage. Denne lidt hårde udmelding gav
efterfølgende en del debat i korridorerne. Jeg håber som fodfolk, at bestyrelsen
finder en god løsning. Det er dybest set
historien om ægget eller hønen: Hvad
kom først? Ingen praksis fra fodfolket =
ingen ting at forske i, eller omvendt!
Selv om Pisamødet startede midt i en
stor demonstration , hvor Pisas venstrefløj tørnede sammen med højrefløjen og
300 betjente uden for vores vinduer, og
selv om vi alle blev vækket midt om
natten af et kraftigt jordskælv, der fik
murene i det gamle kloster vi boede i til
at ryste meget, så var der heldigvis også
et meget fagligt spændende møde, der
gav anledning til en megen diskussion
og eftertanke.
Næste år er det vores venner i Sverige,
der skal stå for IE-mødet. Det kommer
til at foregå i Sigtua nær Stockholm i
juni måned. Jeg kan kun anbefale, at
man holder øje med invitationen til dette møde, og i øvrigt med EI´s arbejde på
følgende hjemmeside: www.interpreteurope.net
o

Foto: Lars Nyggard

Konferencen blev afholdt på et nedlagt kloster midt
i Pisa. (øverste billede)
En del af konferencen var udlagt til den italienske
præsidents sommerhus på kysten. (nederste billede)
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Foto: Lars Nyggard
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Foto: Lars Nyggard

Eftertanke efter Pisa mødet:

Sæt pris på naturen
- Eller prissæt naturen
Er oplevelsesøkonomien blevet en reel
trussel mod den danske natur- og miljøpolitik?

af Lars Nygaard, naturvejleder
og leder af Aqua Sø & Natur
center.
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I 25 år har Danmark kunnet
bryste sig af en naturvejlederordning, som har til formål at
spille en aktiv rolle i den danske natur- og miljøpolitik.
Naturvejledningens mulighed
for at møde landets borgere i
alle aldre midt i naturen, og
her give dem mulighed for

forundring, oplevelse og indsigt, har givetvis haft en stor
betydning for de resultater,
der er opnået inden for naturog miljøområdet i de sidste 25
år, men spørgsmålet er, om vi
nu står over for en stor forandring på dette område?
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Er naturvejledning kun for dem der vil
og kan betale, - og giver vi som naturvejledere ukritisk den vare det købedygtige publikum forlanger?
Er vi ved at lægge både formål og
idealer på hylden?
Skal voksne betale 40 kr. og børn 20
kr. For at gå en tur i skoven med statens: Naturstyrelsens naturvejleder?
Ikke dyrt vil nogen sikker sige, men
princippet! Skal vi alle sammen tilbyde action i naturen for at kunne lokke
pengestærke kunder til? Er vi i virkeligheden i gang med at kapitalisere vores fælles fremtid? Skal vi blot acceptere, at amerikanske tilstande har
indtaget den danske naturformidling:

You get what you pay for!!
I Danmark har vi en lang tradition for
naturformidling som ideologisk stammer helt tilbage til filosoffen Rousseau
og hans tanker om at leve i pagt med
naturen, og risikoen ved det civiliserede liv. Rousseau mente, at denne risiko
er så stor, at det nødvendigvis er statens, og ikke familiens opgave, at opdrage børnene til livet i og med naturen. Denne opfattelse har været brugt i
store dele af Vesteuropa som grundlag
for staternes støtte til naturbevarelse
og naturformidling gennem mange år.
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Naturvejledning
og nationalparker

af Ulrik Geldermann Lützen,
koordinator i Vadehavets
Formidlerforum.
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Naturvejledning i nationalparker var et af hovedtemaerne
på Naturvejlederforeningens
Årskonference 2012, og
deltagerne var på veltilrettelagte heldagsture til enten
Nationalpark Vadehavet eller
Skjern Å -området. Få dage før
Årskonferencen havde miljøministeren opgivet at udnævne Skjern Å til nationalpark i
denne omgang. Naturvejlederne arbejde med Skjern Å
området under Årskonferencen viste, at området inde
holder store naturværdier og
et meget stort potentiale for
naturvejledning og anden
formidling – så mon ikke
Skjern kommer på lystavlen
igen som nationalpark?

Postkort fra Nationalparkens skolegård

Der var sket en udskiftning på lærerkollegiet, ikke mindst på ledelsesniveauet
hvor Ida havde afløst Karen. Hele skolen
summede af rygter og forventninger,
mens alle ventede på at den nye i klassen skulle vise sig. Hvad kunne man
mon forvente? Hvordan ville den nye
agere? Bliver der en ny rollefordeling i
klassen? Gider den lege?
Sådan har de fleste af os på vadehavskysten nok gået og haft det de sidste par
år, mens vi har ventet på at blive sådan
en rigtig nationalpark. Der har været
forventninger og forhåbninger til den
nye i klassen, og naturvejlederne og kulturhistorikerne her på kysten har igennem hele processen insisteret på at holde formidlingsfanen højt.

Optakten til Årskonferencen

Da vi i koordineringsudvalget havde
slået fast, at ’Naturvejledning i Nationalparker’ skulle være end del af det bærende element, skulle vi jo til at tænke
kreativt… Vi stod med én nationalpark
der ikke var blevet åbnet endnu (og som
nåede at lukke inden den kom i gang)
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og én som stadig var i opstartsfasen,
men dog med sin første 6-årsplan om
hjørnet (nationalparkplanen).
Vi kunne derfor ikke vise, hvordan
man praktisk naturvejleder i en nationalpark, hvilket i bund og grund nok
ikke adskiller sig synderligt fra andre
steder i landet. Anderledes vil det nok
blive med alt det ’udenom’ – det strukturelle, organisatoriske og lidt tørre metaplan. Øvelsen gik altså ud på – i vores
optik – at få forklaret hvad en nationalpark er for en størrelse for vores kollegaer og høre deres bud på, hvordan naturvejledere kan indgå i og bidrage til
dem.

Nationalpark i sigte – klar med ankeret!

Det var med en hvis grad af forventning
at Vadehavets naturvejledere modtog
60-70 kollegaer på Skallingen en tidlig
torsdag morgen i marts, i anledning af
Naturvejlederforeningens Årskonference 2012.
Skallingen var forsøgt omdannet til et
mikrokosmos, der skulle repræsentere
hele nationalparken og hvor årskonferencedeltagerne mødte lokale naturvejledere og ’andre ressourcepersoner’. I
fire temaområder blev der diskuteret,
hvordan naturvejlederen forankrer sin
rolle i Nationalpark Vadehavet i forhold
til enten A) Naturforvaltning og Turisme/Friluftsliv, eller B) Kulturmiljøer og
Biodiversitet. Vores kolleger skrev postkort undervejs, som ikke rummer mange svar på hvordan vi kan løse opgaverne, men til gengæld er de spækket med
holdninger til hvorfor naturvejledningen bør forankres i de nævnte temaer.
Med fare for at oversimplificere og drage forhastede konklusioner, tillader jeg
mig at opsummere bidragene som følger.

Kultur og natur - en verden til forskel?

Kulturhistorie betragtes som et væsentligt værktøj af naturvejledere, til at øge
forståelsen af naturen, men også til at
skabe rammehistorier. Det er desuden
en udbredt opfattelse at naturvejledere
gerne må fortælle røverhistorier, men i
samme åndedrag skal gøre opmærksom
på, hvad der er fakta og skrøne. Flere
antyder, at mens naturvejledere levendegør kulturhistorien, så er kulturhistorikere lidt kedelige og for faktuelle. Det
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anerkendes dog at faglighed, autencitet
og troværdighed er væsentligt, samt at
engagement og den indre ild er vigtigt.
Enkelte deltagere minder os i den anledning om, at aktiviteter ikke er en forudsætning for naturvejledning eller god
formidling.
Man kan måske forsigtigt konkludere,
at naturvejledere og kulturhistorikere
kan lære meget af hinanden og at nationalparkerne kan bidrage til at understøtte denne proces?

Turisme og oplevelser – er der plads til
krudtugler?

I forhold til turisme og oplevelsestilbud
var det gennemgående, at kvalitet og
professionalisme i formidlingen blev
nævnt i besvarelserne. Der var en række
bud på, hvad formidling bør indeholde,
hvordan arrangementer kan skrues
sammen og hvilke målgrupper der bør
satses på. Den virkelig spændende udfordring for naturvejlederne og nationalparken bliver dog, at få defineret kriterierne for ’kvalitet i formidlingen’, da
det kan udfordre dem (citat) ’der ikke er
så gode’. Det nævnes dog andet steds, at
vi nok må acceptere andre former for
formidling, hvorfor ’den ægte kvalitetsformidling fra den fagligt kompetente
naturvejleder’ skal tydeliggøres. Er det
så en mærkningsordning for nationalparkformidlere vi aner konturerne af,
eller er det et ønske om at naturvejlederordningen generelt skal synliggøres
bedre? Måske er det begge dele?
Naturen – først, sidst og ikke mindst?
Et par kommentarer om naturen fra
kollegaerne blev det også til. Der udtrykkes forhåbning om at al snakken på
sigt bliver til mere natur og der peges på
det vigtige i, at landbruget tidligt får
ejerskab til nationalparken gennem et
godt samarbejde ” så (det) flere år inde i
forløbet kan udvikles til økologi”. Flere
nævner benyttelse og beskyttelse, men
billedet er grumset i forhold til om beskyttelse er vigtigst eller om det er ligeværdige parametre.

Liv i loven
- fra tekst til billeder og gode ideer

Efter dagens første del gik turen til Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård i bus, men ikke inden at vi fik
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samlet lidt lokale produkter op til frokosten. Efter bespisning gik vi i bogstaveligste forstand til tegnebrættet, hvor deltagerne deltog i workshoppen ’Liv i
loven’.
Opgaven var at visualisere ”Loven om
Nationalparker” § 1, stk…”, dvs. den der
starter med ”Lovens formål er ved oprettelsen af nationalparker at…”. Udstyret med flipovers og diverse materiale,
gik grupperne i tænkeboks og fik lavet
en stribe meget farverige plancher til
den efterfølgende fernisering.
Ferniseringen foregik under kaffen,
hvor vi kunne beundre hinandens værker og stille opklarende spørgsmål til
grafikken. En fernisering er ikke en fernisering uden VIP’er, så udover de 60
stjerner vi havde haft med fra starten
(…), havde vi inviteret Nationalpark Va-
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dehavets bestyrelse og sekretariat.
Plancheproduktionen havde det formål at få sat vores kollegaer ind i lovgrundlaget inden næste punkt på dagsordenen, nemlig debatten med
nationalparkens bestyrelse. Denne foregik sidst på dagen, i varmen fra Myrthuegårds knitrende kamin og med fyldte maver fra en solid frokost. Der er
ingen der skal bebrejdes for at have været en smule døsige, men vi er jo som vi
er og der var ingen mangel på spørgelyst
og engagement fra salen.
De budskaber fra Nationalpark Vadehavets bestyrelse vi fangede, var, at det
anses som vigtigt at få samarbejdet op at
stå med de lokale formidlere, bl.a. ved at
udnytte det eksisterende samarbejde i
Vadehavets Formidlerforum. Bestyrelsen lagde også vægt på, at der i formidlingen bør være plads til mangfoldighed
blandt dem der formidler i nationalparken, hvilket vi vel kan vælge at tolke således, at vi – naturvejlederne – til stadighed har en opgave i at styrke vores
faglige profil. Ikke kun i nationalparkerne, men i hele landet.
Det var naturligvis også en række naturpolitiske spørgsmål, hvor det blev
slået fast at nationalparken også har til
formål at sikre og skabe natur, men at
det vil foregå på frivillig basis. Nationalparken kan til dette formål igangsætte
og foreslå projekter der fører til naturforbedrende tiltag. Sidst men ikke
mindst, vil der blive arbejdet for at oplevelsesmulighederne i parken forbedres,
men ikke på bekostning af naturen.

Post Årskonferencen

Turen til Nationalpark Vadehavet var
slut og jeg sidder nu her bagefter med
en bunke postkort, ti flotte plancher og
minderne om en god dag med kollegaerne. Dagens indtryk er registreret og
indgår i de mange, mange, mange andre
tanker og ideer der er opstået gennem
årene - en stor tak skal derfor lyde til
alle jer der bidrog på netop denne dag!
Det postkort fra Skallingen jeg har
stukket i lommen er dog det der starter
med: ” Rom ikke blev bygget…”. Det
minder mig om at skoletiden ikke er
slut endnu og at der er et stykke tid til
eksamen. Ét spørgsmål står dog stadig
åbent: hvad bedømmer censor på?
o
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Naturvejledning og nationalparker
– nu og i fremtiden

Ekskursion til
Skjern Å området
Overskriften på Årskonferencen 2012 var ”Naturvejledning
og nationalparker – nu og i
fremtiden” og på konferencens anden dag gik det af sted
fra Nymindegab med to
busser. En bus med kurs mod
Nationalpark Vadehavet og en
bus med kurs mod, som vi
skrev dengang, den kommende Nationalpark Skjern Å.
Desværre blev Nationalpark Skjern Å
ikke til noget, men man kan jo håbe at
ovennævnte overskrifts sidste del ”Og i
fremtiden” kunne antyde en realisering
af Nationalpark Skjern Å engang med
tiden - hvem ved.
Ovennævnte ændrer dog ikke på at en
flok morgenfriske naturvejledere drog
mod Skjern Å og i bussen blev introduNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012
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ceret til Skjern Å området og historikken i det nu kuldsejlede nationalparkprojekt. Første stop var i området
omkring Pumpestation Nord, der dannede ramme formiddagens program.
Deltagerne blev delt op i to hovedgrupper, der hver præsenteredes for to
temaer og efter oplæg fra eksterne oplægsholdere, skrev hver deltager på et
postkort forslag til, hvordan naturvejlederrollen forankres i forhold til temaerne naturforvaltning, friluftsliv, turisme,
kulturmiljø og biodiversitet. Aktiviteten
fandt som tidligere nævnt sted ved stationer omkring Pumpestation Nord, herunder øen Kalvholm og ved Provstgaards Hus. Det vil føre meget for vidt at
komme ind på alle guldkornene, men
nogle få skal citeres og sikkert er det, at
der var inspiration at hente for os der
agerer i området. Deltagerne fandt forhåbentlig også inspiration i oplæggene
fra de eksterne indledere og processen
omkring temaerne.

af Søren Frederiksen,
udviklingskonsulent og
kordinerende naturvejleder
for Formidlerforum,
Nationalpark Skjern Å,
Ringkøbing-Skjern Kommune,
Miljø og Natur.
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Eksempler på udsagn om hvad man kan/
skal/bør gøre i relation til temaerne:

• Direkte erkendelse gennem sanseoplevelser, bare tæer gennem engene.
Didaktik og metodik. Samspil mellem natur og mennesker. Trækfærgerne – fin mulighed for at bevæge
sig gennem landskabet
• Aktiviteter med vand, fiskeri og ådynamik. Gøre Brødrene Provstgaards dage levende.
• Naturvejlederen kan binde natur og
kultur sammen via formidling af det
ressourcegrundlag der til alle tider
har ligget til grund for menneskets
eksistens i landskabet.
• LANDBRUG & NATURPLEJE. Opdrage befolkningen til at natur kræver pleje og aktiv stillingtagen: Naturpleje-opgaver skal indgå i
skoleundervisningen! Klasser skal ud
og aktivt lave naturpleje, opgaver om
det og lære det med hele kroppen.
• Formidler den natur- og kulturhistoriske udvikling i/ved Skjern Å. Sætte
forvaltningen i et tidsperspektiv. Hilden Rigmor – Norge

• Naturvejlederen kan med sit nære
lokale kendskab, købes ind som mediator i dialoggrupper. Kunne måske
skabe behov for efteruddannelse i
konflikthåndtering.
• Ide : Lave/vise et areal med lav biodiversitet. Lave/vise et areal med høj
biodiversitet. Lade publikum sammenligne og dermed forstå ! Øremærk ordninger til natur/biodiversitet.
• Naturvejlederforeningen har en mega-opgave i at brande biodiversitet,
som noget positivt der får rodfæste i
befolkningen ! Foreningen må tage
en mere klar naturpolitisk holdning.
Naturvejlederforeningen vil arbejde
for ”En rig natur”
• Skab billeder af biodiversitetsbegrebet hos politikere og andre. Giv dem
gode historier at fortælle (registering/sammenligning o.a.)
• Biodiversitetens nytteeffekt for det
enkelte menneske. Hvad får vi ud af
at have forskelligartet natur – rent
vand – genpuljer.

Lidt kritik skal der også være plads til:

• Hvorfor skal naturvejledere udsættes
for pacificerende enetale formidling,
når alle ved at formidling i den form
ikke flytter noget. 3 museumsfolks
snak, med meget lidt tid til dialog og
refleksion er imod alle normer for
god formidling. Det er ikke den slags
formidling I skal bruge i Nationalparken ! De 3 museumsfolk kunne
med hver sin lille gruppe være nået
meget langt med en dialog.
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Efter formiddagens tema gik turen videre til Skjern Å Naturcenter, hvor der var
”byg selv” sandwich med lokale råvarer
fra Økogårdene Skjern Enge, der via
Slagtersørensen.dk markedsfører og
sælger lokale produkter i en netbutik.
o
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Walk & Talk om naturvejledning og nationalparker
Eftermiddagens aktivitet var en ”Liv i loven” workshop med temaet ”Hvordan omsættes loven om nationalparker til praktisk
naturvejledning?” Deltagerne arbejdede med udgangspunkt i formålene for nationalparker - som de er formuleret i lovgivningen:
Lovens formål er ved oprettelsen af nationalparker at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning.
Understøtte forskning og undervisning i områdernes værdier
Bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed.
Fremme befolkningens muligheder for at bruge og opleve naturen og landskabet
Sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen.
Styrke formidlingen af viden om områdernes værdier og udvikling
Bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier
Understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for naturbeskyttelsesinteresserne
Bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier og mangfoldigheden i kulturlandskabet.
Styrke bevidstheden om områdernes værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkernes etablering og udvikling.

Eftermiddagens aktivitet startede som en Walk and Talk, hvor deltagerne to og to drøftede to af ovenstående temaer, brain
stormede med sig selv og kommenterede på manilamærker. I forlængelse af foregående aktivitet, gik deltagerne sammen i
grupper og udvalgte et udsagn fra de mange manilamærker til at arbejde videre med og det resulterede i række opgaveløsninger,
som suppleredes med forklarende kunstværker i naturens materialer.
De mange manilamærker gav et meget varieret udbud af udsagn og i denne sammenhæng vil jeg kun citere et par enkelte
eksempler fra den afsluttende opgaveløsning :
Overskrift: Videndeling med mellem forskere og naturvejledere.
Metode/aktivitet: Praktikordninger, naturvejledere med forskere og gerne vise versa. Kaffeklubber (det hedder networking)
mellem faglige grupper. Servicering af forskere i felten (fx faciliteter, transport, lokalkendskab) Leverancer af mulige forskningsprojekter i nationalparker. Forskningsformidling (videnskabsbutik) ”Videnskabsgalla” for naturvejledere. Forskningsformidling
via nyhedsbreve mv. Skal kvalificeres og udbredes.
Hvilke effekt/udvikling skaber ideen?: Sikring af naturvejledernes faglighed mht. natur, lovforslag, landskabsmiljø. Den nyeste
forskning formidles. Forskningen formidles, så muligheden for finansiering mv. øges. Øget bevågenhed/interesse/forståelse for
sammenhænge og mekanismer i nationalparkernes natur- og kulturkendskab. Forudsætninger : Ressourcer (gerne statslige)
Kommunikation mellem naturvejledere og forskere. Tid til udveksling. De ”rette” naturvejledere.
Overskrift: Policy – arbejde / Naturvejlederen som katalysator.
Metode/aktivitet: Skabe bevidsthed hos befolkningen, som så påvirker politikernes valg. Ex. Provokere med handlinger og
arrangementer, som får folk til at sige ”hvorfor” ? Ex. Inddrage både modstandere og fortalere, så de kommer i dialog. Ex.
opfordre folk til selv at viderebringe det gode budskab (så det ikke er en naturvejleder der går direkte til politikerne).
Hvilke effekt/udvikling skaber ideen?: - Folkeoplysning – Folk kan selv tage stilling på et kvalificeret grundlag – At vi kan
motivere/inspirere folk til at mene det rigtige – Vi støtter demokratiet.
Ovennævnte yder selvfølgelig ikke den store indsats retfærdighed, men skulle man have lyst at studere teksten på alle postkort
og manilamærker kan undertegnede kontaktes.
Alt i alt skal jeg, som helt inhabil medarrangør, konkludere at dagen forløb godt. Vi fik inspiration til videre arbejde og deltagerne
kunne tage både inspiration og naturoplevelser med sig hjem.
Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune
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De nye regler for sejlads
fra august 2012
Foto: Finn Lillethorup

af Lars Borch Jensen,
naturvejleder for Ungdoms
ringen og Efterskolerne.
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Som opfølgning på Præstøsagen har Søfartsstyrelsen i
samarbejde med blandt andet
Efterskoleforeningen, Dansk
Sejlunion og Friluftsrådet
udarbejdet informations
materiale om sejlads med
elever, som er sendt til de
relevante skoler og institu
tioner i Danmark. Dette er
sket for at øge kendskabet til
de gældende regler og understøtte det naturlige fokus, der
har været på sikkerheden
efter den tragiske ulykke ved
Præstø den 11. februar 2011.
Søfartsstyrelsen igangsatte endvidere et
arbejde med at tydeliggøre og præcisere
reglerne for erhvervsmæssig sejlads med
de fartøjstyper, som f.eks. skoler benytter, herunder kanoer, kajakker og mindre robåde. Dette skete med inddragelse
af bl.a. Efterskoleforeningen og Friluftsrådet. Søfartsstyrelsen gennemgik i den

forbindelse de gældende regler for sejlads i mindre fartøjer med op til 12 passagerer, og styrelsen udarbejdede med
inddragelse af de relevante interessenter
i efteråret 2011 et sæt nye regler. De nye
regler træder formelt i kraft i september
2012, men har med Søfartsstyrelsens accept allerede kunne anvendes fra foråret
2012 for at tilgodese 2012 sejladssæsonen og ønsket om at udbrede kendskabet til de nye regler hurtigst muligt.
Efter sejladsulykken i 2011 udsendte
Søfartsstyrelsen midlertidige retningslinjer i maj 2011. Disse retningslinjer er
erstattet af den nye forskrift i september
2012.

De nye regler slår fast,
at al sejlads med børn,
unge og voksne på
bl.a. skoler, institutioner,
opholdssteder, hospitaler mv.
altid er erhvervssejlads
Det betyder bl.a., at sejlads i forbindelse
”pædagogisk tilrettelagt samvær” ikke
mere findes i reglerne og at den type
sejlads er erhvervssejlads. Desuden er
”professionel oplæring” fremover alene
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beregnet for sejlbåde og andre fartøjer
med et dimensionstal (bredde * længde
af fartøjet.) på over 20 og det betyder i
praksis, at de fartøjer efter de nye regler,
ikke skal synes af Søfartsstyrelsen, når
de anvendes til undervisning/ professionel oplæring.
Det skal nævnes i den forbindelse, at
da al sejlads som nævnt er erhvervssejlads, og da de nye regler om ”besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer...” siger, at mandskabet altid skal
bestå af mindst en person, så kan man
ikke længere have kørekortsordninger,
hvor elever, medlemmer mv. kan ro/ sejle selv i fritiden uden tilstedeværelse af
lærere/ instruktører mv..
Desuden står der i de samme regler, at
føreren af skibet skal have et første
hjælps bevis på et anerkendt førstehjælpskursus på mellemniveau indeholdende genoplivning som beskrevet af
Dansk Førstehjælpsråd (med disse moduler: Hjerte-Lunge-Redning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved tilskadekomst og førstehjælp ved
sygdomme). Uddannelsesniveauet
ækvivaleres af det hidtidige 12 timers
grundkursus i førstehjælp
Link til de nye regler sidst i afsnittet.
Det er vigtigt, at I sætter jer ind i de
samlede regler, da dette kun er en kortfattet opsummering af reglerne.

Bemærk de nye sejladsregler
gælder ikke for fritidssejlads
som f.eks. i idrætsklubber,
hos spejdere, ved privat sejlads
i fritiden mv.
Udgangspunktet for de nye regler er, at
det ikke er muligt at udarbejde fælles
tekniske og operative regler for alle
mindre fartøjer. Sommer/vinter, let/
hård vind, beskyttet/åbent farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør, at
det er meget forskelligt, hvad der skal til
for at opnå den nødvendige sikkerhed.
For at undgå at de nye regler ikke sætter en stopper for sejlads, der kan foregå
sikkert under de rette forhold ”og i det
rette fartøj” er det efter de nye regler et
krav, at ejeren/rederen skal udarbejde
en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle rammer for sejladsen.
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”Rederen” er den person eller det organ,
som har ejerskab af sejladsaktiviteterne.
På en skole vil det typisk være inspektøren/ forstanderen. Rederen er derfor ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter,
samt hvor de tilrettelægges og udføres.
Rederen kan være ejer af fartøjet, men
behøver ikke at være det. Sejladsen kan
udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer.

Det betyder, at fremover
skal den enkelte skole/institution,
som ønsker at lave sejladsaktivitet
udarbejde en sikkerhedsinstruks
Hvis f.eks. en skole/institution lejer en
havkajak/kano på en å, vil det være skolen/institutionen, der er kajakkens reder
og er ansvarlig for, at der udarbejdes en
sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til
gengæld køber et lejrskoleophold på
Fulton, der leverer personale etc., vil det
være fartøjets ejer eller operatør, der er
reder.
For de mindste fartøjer med et dimensionstal under 20 (bådens længde x
bredde) er regler til konstruktion, udstyr og uddannelse/bemanding formuleret som funktionskrav. En havkajak og
andre små fartøjer skal dermed ikke
længere være godkendt af myndighederne, men skal opfylde funktionskrav
(f.eks. at der skal være opdrift så den
ikke kan synke).

45

Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med
maritime kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter.
Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere,
dvs. fører, besætning og passagerer.

Foto: Finn Lillethorup

Det er rederens ansvar, at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på vandet
er sikret fuldt betryggende, og at fartøjet
er bemandet, konstrueret, udrustet og
vedligeholdt så det er egnet til formålet.
Der er i de nye regler udspecificeret
krav omkring valget mellem redningsog svømmevest. Svømmeveste må kun
anvendes til personer, der kan svømme
og kun, når der ”...forefindes umiddelbar
mulighed for redning fra vandet af et
følgefartøj nær ved..”. Ydermere er der
krav om, at svømmevestene er forsynede med reflekser og - hvis ikke svømmevestene er i signalfarver (gul, orange,
rød mv.) - så skal personerne være iført
supplerende beklædning i signalfarver
for at øge synligheden ved ophold i vandet.

Kravet om, at alle skal kunne
reddes i en nødsituation,
og at rederen har ansvaret
for dette,
understreges i forskriften
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Sikkerhedsinstruksen skal indeholde
følgende.
• Identifikation af rederen
• Fastlægger hvilke sejladsaktiviteter,
der at tale om, samt hvor og hvornår
de må foregå.
• Identifikation af risici.
• Træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår
risici.
• Sikrer, at fartøjet/fartøjerne er
egnede og forsynet med den nød
vendige udrustning.
• Sikre, at besætningen er tilstrækkelig
og kompetent.
• Beskriver de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning
og passagerer.
• Sikrer, at alle kan reddes i tilfælde af
ulykke.
• Sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde.
• Sikrer at antallet er personer om
bord er kendt i land og er let til
gængelig.
• Sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens
start.
• Beskriver hvordan der følges op på
utilsigtede hændelser og ulykker.
På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du
få hjælp til at lave sikkerhedsinstruksen.
Når alle felter i skemaet er udfyldt kan
sikkerhedsinstruksen printes ud.
Benyt flg. Link:
http://www.sofartsstyrelsen.dk/tema/
sikkerhedmindrefartoejer/Sider/SikkerSejladsdk.aspx
Her kan man også findes en liste med
FAQ, der kan hjælpe i tvivlstilfælde.
Link til de nye sejladsregler:
http://www.sofartsstyrelsen.dk/tema/informationomsejladsmedelever/Sider/Informationomsejladsmedelever.aspx
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Foto: Finn Lillethorup

Naturvejlederne
er vigtige i det
grønne klasseværelse
Ida Auken er minister for
200.000 hektar smuk natur.
Den gode nyhed er, at hun
gerne vil dele den med os.
Og at der aldrig er lukket.
Christine Antorini vil gerne
have de danske børn mere ud
i naturen, og hun vil gerne
have, at naturen bliver brugt
både som ramme og indhold,
af daginstitutioner og skoler.
Hun arbejder på højtryk med
at udvikle Ny Nordisk Skole,
og her spiller udeskole en
vigtig rolle.
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Endnu en glædelig nyhed, som deltagerne i Naturstyrelsens konference ”Naturen som grønt klasseværelse” d.13. september kunne tage med sig hjem. Begge
ministre havde et klart billede af, at naturvejlederne spiller en vigtig rolle, når
der skal arbejdes bevidst og målrettet
med, hvordan naturen kan understøtte
pædagogik og undervisning. Der er
med andre ord bud efter naturvejlederne og deres kompetencer.

Naturvejlederforeningen stiller 25 års erfaringer til rådighed

Naturvejlederforeningens formand Jes
Aagaard glæder sig til at samarbejde om
at udvikle ”naturen som det grønne
klasseværelse”. Jes Aagaard ser de danske naturvejledere som gode fødselshjælpere, der kan føre tankerne bag Ny

af Kirsten Blicher Friis,
cand. Comm. og projektleder
for Københavns Køkkenhaver i
Københavns Madhus.
Medlem af naturvejlederfor
eningens bestyrelse, og under
uddannelse som naturvejleder
på hold 25.
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Foto: Claus Bjørn Larsen

Hele to ministre vil have bør
nene ud og bruge naturen.
Både Miljøminister Ida Auken
(tv.) og Undervisningsminister
Christine Antorini (th.) havde
mange rosende ord til natur
vejlederne.

Nordisk Skole ud i livet sammen med
kommuner og skoler. Han lagde vægt
på, at naturvejlederne har 25 års erfaring med formidling i det grønne klasseværelse, og på at det er en mangfoldig
formidling, der rækker fra den traditionelle naturskole, over den matrikelløse
naturvejledning til naturvejledning tilknyttet den enkelte skole. Naturvejlederne kan derfor komme med kvalificerede råd og vejledning til de
kommunale embedsmænd og politikere, der vil høre om, hvordan man skaber
en driftsikker, økonomisk overkommelig naturformidling, som kan løfte pædagogisk udvikling og naturformidling
til børn og unge. Og derudover kan naturvejlederne selvfølgelig vise, hvordan
man kan undervise ude i praksis.

Der er masser af plads og der kan være fler´

Ida Auken vil have os ud i det fri, der er
masser af plads og der kan være fler´.
Nu lyder det jo flot med 200.000 hektar,
så jeg blev fristet til lige at regne på, om
der bliver overbefolket hvis vi slæber
alle børnene ud. Hvis børn ligesom frilandshøns skal have 10 m2 hver, er der
plads til 2 milliarder børn på én gang, så
selv om det utænkelige skulle ske, at det
en dag var lykkedes dem alle at nå frem
til deres skol, ville der være plads til
dem alle sammen. Ida Auken husker til-
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bage på sit klasseværelse, og hendes
minder er indelukke og madpakkelugt.
Men der vil være 2800 m2 til hvert barn,
hvis alle godt 700.000 danske skolebørn
er ude på én gang, så der kommer nok
ikke til at være indelukket eller til at
lugte af madpakke. Her har jeg ikke taget smålige hensyn til hegn og fredninger og til at man ikke må putte børn ned
i moser, så Ida må godt have noget af
den smukke natur for sig selv, i hvert
fald i skoletiden.

Børn skal kunne lære,
mens de står på hovedet

Men hvorfor skal de ud? Ifølge Ida
Auken skal de ud fordi der uden for
også er plads til de børn, der lærer bedst
ved at stå på hovedet. Børn lærer bedst
gennem praktiske aktiviteter og ved at
bruge alle sanser, og den mulighed er
der i naturen. Børn får styrket fantasien,
motorikken og deres evne til at koncentrere sig ved at være ude. Derud over
har børn også brug for at forstå, at vi er
afhængige af naturen. Det gælder vist os
alle sammen, kunne man tilføje. Ida
Auken opfordrer til at lærere tager klasseværelset med ud i naturen og naturen
med ind i klasseværelset, og her mener
hun, at naturvejlederne kan hjælpe.
Hun er stolt over den danske naturvejlederordning, og synes at hun bliver kloNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

gere, når hun har deltaget i ture og aktiviteter med naturvejledere.

Bedre tilgængelighed skal få danskerne ud

Det er ikke kun børnene der skal ud, Ida
Auken vil gerne understøtte danskernes
brug af naturen generelt, blandt andet
ved at sikre tilgængelighed, for jo nemmere danskerne har til naturen, des
mere bruger de den. Naturvejlederne
har en vigtig rolle, både i forhold til at
styrke skolernes brug af naturen i undervisningen og i forhold til at understøtte danskernes brug af naturen. Ud
over naturvejledningen er nævnte Ida
Auken de primitive overnatningspladser
som et tiltag der kan øge vores brug af
naturen. Hvis man kombinerede de to
tiltag og lavede overnatning hos en naturvejleder kunne man slå to fluer med
et smæk. Den tanke havde Ida Auken
måske ikke tænkt.

Hele to ministre vil have børnene ud

Med alle de kloge og opmuntrende ord
fra Ida Auken om at bruge naturen i alle
skolens fag og om at der skal være plads
til at stå på hovedet, når man skal lære,
kunne man næsten glemme, at det var
Miljøministeren og ikke Undervisningsministeren, der talte. Men så kom Christine Antorini på banen. Og sagde det
samme. Og man kunne sidde og blive
endnu mere glad i låget. Bring praksis
og teori sammen sagde hun. Lav samarbejde mellem pædagoger og lærere, få
bevægelse til at fylde meget mere i børnenes hverdag, hjælp med at beskrive
hvordan naturoplevelser understøtter
pædagogiske læreplaner og trinmål og
disse opfordringer blev direkte adresseret til naturvejlederne. Naturvejlederne
kan komme til at spille en vigtig rolle i
arbejdet med at udvikle og virkeliggøre
visionerne i Ny Nordisk Skole, fordi de
netop kan støtte daginstitutioner og
skoler i forhold til at gøre tingene anderledes, og det er i høj grad noget af
det, Ny Nordisk Skolehandler om. Vi får
hægtet for mange af, der er tilmed en
stor social skævhed i dette, og det skal
der laves om på.

ragende oplæg, som et eksempel på
hvor godt ”practice what you preach”
virker. Der sad vi lidt formiddagstrætte
efter tre længere oplæg, varmt og iltfattigt var der vel, og mon ikke også der
lugtede lidt af madpakker. Men jeg tror,
at Karen Barfod nåede helt ned til deltagerne på bagerste række, og hun fik vist,
at selvom man ikke er ude, kan man levere engageret undervisning, hvor man
både sætter sig selv, rummet, tilhørerne
og deres sanser i spil. Respekt.

Tak for mad

Carlsberg Museum lagde hus til, og det
gjorde de godt. Dels er det nogle smukke fysiske rammer og dels fik vi god
mad. Dejlig morgenmad, som også burde kunne tilfredsstille dem, der kom
meget langvejs fra, kaffe og god chokolade, fin frokost. Igen ”practise what you
preach”. Når rammerne betyder noget
for om børnene lærer, betyder det nok
også noget for de voksne, og når børn
ikke kan lære, hvis maven knurrer og
blodsukkeret er lavt, gælder det nok
også for os andre. Tak til Naturstyrelsen
for føde til både hjerne og hjerte.
o

Udeskole kan levere god formidling

Karen Barfod, formand for UdeskoleNet, leverede både et forbilledligt formiddagsgymnastikprogram og et fremNATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012
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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”...
NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012

Nyt om navne og arbejdspladser
Ny naturvejleder på Samsø
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Majken Fosgerau Salomonsen tiltrådte
den 1. marts 2012 stillingen som naturvejleder på Samsø.
På Samsø er der både en Naturskole,
et Økomuseum og et Energiakademi.
Majken er ansat i et 3-årigt projekt med
det formål at udvikle nye formidlingsog undervisningsaktiviteter på tværs af
disse tre institutioners kerneområder.
Aktiviteterne vil derfor tage udgangspunkt i de fælles berøringspunkter, der
er mellem natur, kultur og energi/miljø
på Samsø.
Majken er opvokset i det midtjyske
med en lille 5-årig detour til det grønlandske. Hun blev uddannet pædagog i
Århus og flyttede derefter til København
for at tilegne sig titlen cand.mag. i Europæisk Etnologi. Hun har både arbejdet som pædagog og etnolog, senest som aktivitetskonsulent for en frivillig organisation.
I marts flyttede hun så fra København til Samsø og startede samtidig på Hold 25
på Naturvejlederuddannelsen.
Efter en travl sommer med masser af aktiviteter er hun nu ved at udvikle nye tilbud til lokale såvel som udenøs gæster.
					Bjarne Manstrup

Uglemor takker af!

Efter 25 år i Skov-og Naturstyrelsen og
ikke mindst - efter at have været uglemor for hele naturvejlederordningen, så
takkede Marianne Linnemann nu af
som naturvejleder for at gå på pension.
Solen skinnede ved Skjern Å d. 21.
juni, da Marianne holdt et afskedsgilde,
hvor mange af kollegerne og uglerne fra
hele landet var mødt op for at sige farvel. Der var tændt op i den store grill og
der blev sagt mange pæne og festlige
ord.
Mon ikke vi stadig kan forvente at
møde Marianne ude i engene også
fremover, selv om hun nu har lagt arbejdstøjet?
Finn Lillehorup

NATUR vejleder • 21. årg. • nr. 3 • 2012
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Nyt fra netværkene
Netværket for socialt udsatte i naturvejledningen
Netværksmøde på vej om om integration af flygtninge i dansk natur og friluftsliv!
Vi vil have særligt fokus på traumatiserede flygtningefamilier og hvordan naturen
kan bruges for at forbedre disse menneskers relation til den danske natur, samt deres trivsel og inklusion i det danske samfund.
Mødet afholdes den 15. januar 2013 kl. 10.30-14.30 - formentlig i Odense.
Der vil komme eksterne oplægsholder(e) med viden om flygtninge og integration.
Yderligere detaljer vil komme på http://www.natur-vejleder.dk/socialt-udsatte-i-naturvejledningen. Der vil blive en mindre gebyr til frokost/kaffe m.m. Tovholder er
naturvejleder Thor Hjarsen, Red Barnet (thj@redbarnet.dk).

Netværket for frivillige i naturvejledningen

Dette nye netværk er et fagligt forum med fokus på udvikling af naturvejledere, der
arbejder med eller ønsker at arbejde med frivillige i naturformidlingen. Vi vil afholde to årlige faglige seminarer årligt h.h.v. november og i marts.
Første møde bliver 15. november 2012 kl. 10-15 i Skanderborg, hvor vi har inviteret Ingerfair.dk, bagmændene til den helt nye bog "Frivilligkoordinering". Vi skal
her få indblik i hovedstrømningerne i den frivillige verden og i de frivilliges motivation, samt arbejde indledende med muligheder i egen praksis. Praktiske informationer om dette seminar vil blive annonceret på http://www.natur-vejleder.dk/frivillige.
Der er planlagt en række netværksmøder:
• 15. november 2012 (Skanderborg): Inddragelse af frivillige – i meta- perspektiv.
• Marts 2013: Rekruttering af frivillige - hvad skal der til?
• November 2013: Fastholdelse og udvikling af frivillige - de er en investering!
• Marts 2014: Partnerskaber og frivillige - en win-win-situation!?
• November 2014: Målgrupper, målsætninger og de frivillige engagement?!

Bliv forsikret blandt
ligesindede
GF - Skov og Natur er en forsikringsklub specielt for
ansatte inden for skov, natur og miljøområdet.
Hos os får du netop de forsikringer, der passer dig.
Hverken mere eller mindre.

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

Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold.

Deltagelse i netværksmøderne koster 200 kr. pr. deltager til dækning af kost m.m.
Tovholdere er naturvejlederne Torben Jørgensen, Natur & Ungdom (torben@naturog-ungdom.dk) og Thor Hjarsen, Red Barnet (thj@redbarnet.dk). Skriv allerede nu
til Thor, hvis du vil med i netværket og automatisk få nyheder tilsendt på mail.

GF - Skov og Natur ∙ Torvet 11 ∙ 4990 Sakskøbing
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Set & Sket
Havhingsten og River Cottage besøgte Samsø Naturskole
Søndag d. 22. juli ankom "Havhingsten fra Glendalough" til Samsø, hvor det 30 meter lange og utroligt smukke skib blev slæbt til kaj i den lille havn Langør ved indsejlingen til Stavns Fjord. I løbet af mandagen blev der på naturskolens område etableret lejrplads til Havhingstens besætning, der blev rejst et cirkustelt til tirsdag aftens
store festbanket og flere mindre telte til kokkene fra River Cottage, sildemesteren fra
Djursland, Økomuseum Samsøs aktiviteter og meget mere. Der skulle desuden
etableres P-plads til et stort antal biler og indhegnes et område, hvor Joms-vikingerne kunne demonstrere deres drabelige slagdueller, et område hvor Samsø Falkecenter kunne fremvise fugle, hvor der kunne grilles pølser og sælges skind af vore egne
gutefår. Alle aktiviteter skulle gennemføres på naturskolens eget område - eller i
umiddelbar nærhed heraf.
Samsø Kommune benytter gutefår i naturplejen, hvilket denne dag var et særligt
aktiv, da netop gutefåret regnes for nordens ældste fårerace - og sandsynligvis meget
lig med de får, vikingerne havde for mere end 1000 år siden. Stavns Fjord særlige
strategiske betydning i vikingetiden er vel dokumenteret. Det vidner ikke mindst
Kanhavekanalen om. Kanhavekanalen blev gravet tværs over Samsø i år 726, og
med kanalen var der etableret fri passage mellem fjorden mod øst og havet mod
vest. Herfra kunne en vikingeflåde beherske farvandet i det sydlige Kattegat. I dag
afgræsser gutefårene (igen) nogle af holmene i Stavns Fjord.
Tirsdag d. 24. juli skulle alt helst klappe. Planlægning er meget vigtig - men lidt
held skader ikke. Dagen bød på det smukkeste vejr siden pinse. Kl. 7. om morgenen
- inden det helt store ryk-ind - havde jeg den meget store fornøjelse at gå en lille natur-tur med John Wright samt nogle få andre fra River Cottage og et par besætningsmedlemmer fra Havhingsten. John Wright er en ualmindelig vidende og hyggelig mand, og turen blev en sanselig oplevelse, hvor der blev smagt, duftet og
indsamlet og udvekslet opskrifter og erfaringer med brug af urter og tang. Det stod
hurtigt klart, at folkene fra Civer Cottage havde en tilgang til brug af naturen og til
naturformidling, der er helt på linje med vore nationale formål med naturvejledning. Civer Cottage medbragte egen filmmand, og Samsø blev filmet oppefra, nedefra og fra alle sider. Fra kl. 10 - 16 besøgte omkring 4000 mennesker de mange aktiviteter. Bortset fra Samsøs musikfestival har der næppe før været samlet så mange
mennesker til ét enkelt arrangement på øen. Dagen sluttede med en festmiddag tilberedt af de bedste kokke og baseret på lokale råvarer og i overensstemmelse med
det, der har været spist i vikingetiden - så i dette tilfælde noget så udsædvanligt som
en menu helt uden Samsøkartofler.
					Bjarne Manstrup
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Kokke fra River Cottage havde
tilberedt den store festmid
dag.

Havhingsten fyldte godt op i
Langør Havn
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Årskonference-nyt
Billedhilsen fra Junta’en
Den såkaldte ”Junta”, der planlægger næste års Årskonference på Højskolen Marie
lyst har sendt en række billeder som appetitvækker, så du kan se, hvad du kan glæde
dig til:

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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Så er den her endelig

Vi kan nu præsentere det unikke vandrensningssystem
LifeStraw® LifeStraw kan:
®

✔
✔
✔
✔

rense op til 1000 L inficeret/forurenet vand forudsat at det bruges efter hensigten.
fjerne min. 99,99999% af bakterier i vand
fjerne min. 99,99% af parasitter i vand
reducere turbiditeten i vand ved at fjerne partikler ned til 0,2 µm

7970.20 Pr. stk. kr. 80,00. Pr. stk. ved 10 stk. kr. 72,00

ekskl. moms og forsendelse

®

A/S Søren Frederiksen, Ølgod
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod

Tlf. 7524 4966
Fax 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

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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Her ses medlemmer af den såkaldte ”Junta”, der arbejder
med planlægningen af Årskonferencen 2013.
Junta’en udfører her på billedet en række friluftsøvelser
- med vandmænd!

Foto. Kari Hald (Junta-medlem)

