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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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Årskonferencen 2013  
afholdes d. 3.-5. april 

på Højskolen Marielyst  
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Så fór der lige en snestorm 
over landet. Jeg syntes det 
er lidt fedt, når naturens 

luner sætter en kæp i hjulet, for vores 
fortravlede hverdag. Vi bliver pinlig be-
viste om vores sårbarhed over for eks-
treme vejrsituationer, når vi ikke kan 
kontrollere, hvad der sker. Hvilket kun 
gør en klimadagsorden mere påtræn-
gende.

Vores klimaminister og en lang række 
NGO’er har i de forløbne dage været til 
Cup 18 i Doha i Qatar. Selvom Dan-
mark får ros for at være et klimavenligt 
land, der gå i front med nye tiltag, så er 
der lang vej endnu, og vi har som natur-
vejledere en stor udfordring ved at hol-
de fokus på handling. 

Den forgangne måned har også budt på 
startskud på en ny folkeskolereform. 
Børne- og undervisningsminister Chri-
stine Antorini åbnede ballet med en 
solo, uden at byde Lærerforeningen op 
til dans. Det bliver derfor spændende at 
følge de kommende overenskomstfor-
handlinger, som skal skabe det økono-
miske grundlag for en reform. Hvis An-
torinis ideer om en udeskole for gode 
kår, så er der her en oplagt chance for 
naturvejledning i kommunerne! Vi skal 
være klar til at gribe bolden og byde ind 
både i forhold til et samarbejde omkring 
opkvalificering af lærere og pædagoger, 
der skal praktisere udeskole. Vores 
mange erfaringer og store netværk er 
stærk substrat for de tanker, der er for-
muleret, i det der indtil nu er blevet 
kaldt den Ny Nordiske skole. 

Derfor er det også oplagt, at vi i samar-
bejde med Naturvejledning Danmark 
arbejder på, at der bliver ansat naturvej-
ledere i alle Danmarks kommuner. Na-
turvejledere som dels kan understøtte 
en mere rummelige og praktisk arbej-
dende folkeskole, dels bidrage til andre 

natur- og sundhedsprojekter i kommu-
nen. Nogle kommuner er langt fremme 
i den udvikling, og deres positive erfa-
ringer skal vi medvirke til at udbrede 
over hele landet. Foreningen arbejder 
forsat på at få etableret en landsdækken-
de ”Task Force” af dygtige naturvejlede-
re, der kan fungere som konsulenter. 

Næste årsmøde venter lige rundt om 
hjørnet, og det udsendte program frister 
med højaktuelle emner og god refleksi-
on omkring, hvad naturvejledning er. 
Årsmøderne er hjerteblod for vores for-
ening, det er her, vi mødes og udvikler 
foreningen, udfordrer hinanden på fag-
lighed og pædagogik, og derfor er det 
hamrende vigtigt, at indhold og pris ap-
pellerer til flest mulige. Økonomi er et 
nøgleord i den forbindelse, dels er det 
økonomi, der afgør hvor og hvordan, vi 
tilbringer de tre dage sammen, økono-
mien spiller også ind, når der skal væl-
ges eksterne debattører, procesmenne-
sker og foredragsholdere.  Det er også 
økonomi, der afgør, om der er råd til at 
komme på årsmøde. Mange naturvejle-
dere oplever stramme budgetter og kur-
susmidler i forvaltninger og organisati-
oner. Derfor tror jeg, vi kommer til at 
tage en debat om, hvordan vi kan sikre 
de bedste årsmøder, uden at det nød-
vendigvis betyder stigende deltagerge-
byr. 

Som nævnt i indledningen er vinteren 
er over os, men da lederskriveriet har 
trukket ud, er sne og kulde blevet afløst 
af tø og sjask. Heldigvis varer det ikke 
længe, før det lysner dag for dag. Uanset 
hvordan I fejre julen, så er det livgiven-
de med nogle fridage fra vores hektiske 
liv som naturvejledere. Fridage som jeg 
håber, I alle vil nyde, så vi er klar til at 
gøre 2013 til et godt år for naturvejled-
ning. Bestyrelsen ønsker jer alle en god 
jul og et forrygende nytår! 

Jes Aagaard
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Jes Aagaard, 
Naturvejlederforeningen
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Tema:

Bier
Velkommen til 2012´s sidste udgave af 
Naturvejleder. Temaet er bier, selvom 
det nok er svært at finde en levende en 
af slagsen, med mindre man splitter et 
bistade eller en af de enlige biers boliger 
ad, og det vil være tarveligt. Vi må nøjes 
med at blive lidt klogere på biernes liv 
og forhåbentlig kan dette temanummer 
om bier inspirere til at bruge bierne 
endnu mere i naturformidling til både 
børn og voksne.  

Naturvejleder Allan Gudio opfordrer 
til at kaste blikket på de mange forskelli-
ge bier, i stedet for kun at fokusere på 
honningbien. Der findes cirka 275 arter 
af bier i Danmark, og den sociale hon-
ningbi er kun en af dem. I artiklerne 
”Bliv dus med de enlige” bliver vi præ-
senteret for et lille udvalg af forskellige 
bier og deres udspekulerede og fascine-
rende overlevelsesstrategier, og ”Biul-
ven” handler om en af honningbiens 
fjender, en gravehveps, som kan give bi-
avlere nervøse tics. I artiklen ”Bolig-
hjælp til husvilde bier” giver naturvejle-
der Bjørli Lehrmann gode råd til, 
hvordan man kan bygge attraktive boli-
ger til enlige bier, men også til hvordan 
man ved hjælp af plexiglas kan bygge, så 
man kan følge biernes liv.

Skoven i Skolen og Danmarks Biavler-
forening har udarbejdet et godt og in-
spirerende materiale om, hvordan man 
kan arbejde med bier i undervisningen i 
3.-6. klasse. Malene Bendix præsenterer 
materialet i artiklen “Bier – året rundt”. 
Der er ideer til aktiviteter på alle årsti-
der, og det er faktisk nu, der skal repare-
res tavler, sættes ny voks på tavlerne og 
måske også mærkater på honningglas-
sene.

Ole Hertz beretter om et spændende 
projekt med bier i skovene, som gen-
nemføres på Bornholm i samarbejde 
mellem en lang række organisationer og 
myndigheder. I projektet er der fokus 
både på at forbedre biernes vilkår og på 
formidlingen af biernes rolle i skovens 
økosystem.

 Dette nummer af Naturvejleder brin-
ger også en spændende beretning fra 
International Ranger Federations 7. ver-
denskongres i Tanzania, hvor Arne 
Bondo Andersen deltog. Arne bidrager 
med et sus og stof til eftertanke fra den 
store verden. 

Læs også om studietur, konference og 
seminar I Sverige I juni 2013, hvor du 
kan møde naturvejledere fra Norden, de 
baltiske lande og fra resten af Europa.

Kirsten Blicher Friis
og Allan Gudio Nielsen

 Temaredaktører  
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Bier - året rundt
Malene Bendix fra Skoven i Skolen præsenterer 
et nyt undervisningsforløb om bier og biavl,  
der er blevet til i samarbejde med Danmarks  
Biavlerforening. Se hvordan du kan få kontakt 
med biavlere og tilrettelægge besøg i bigården.

...side  6

Bier er også for de små
Du kan sagtens tage børnehaven med på besøg 
hos biavleren - de vil elske det.
Nynne Friis Refsgaard og Rikke Mortensen deler 
ud af deres erfaringer med at formidle bier til  
de små. 

...side 12

Bliv dus med de enlige
Mange af vores vilde bi-arter er såkaldte enlige 
bier. Flere af dem er både smukke og har en 
spændende biologi. Allan Gudio Nielsen intro-
ducerer nogle af de mest interessante arter og 
fortæller deres historie - så du kan fortælle  
den videre... ...side 18

Bolighjælp til (hus)vilde bier
Bjørli Lehrmann viser, hvordan du kan lave  
”boliger” til mange af de vilde bier. Vel at  
mærke en bolig, hvor du kan kigge ind til  
bierne og følge med i deres ellers skjulte liv. 

...side 24

Se en indholdsfortegnelse på bladets bagside
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Sidste år udgav Skoven i  
Skolen i samarbejde med 
Danmarks Biavlerforening 
ude-undervisningsmaterialet 
”Bier – året rundt”. 
Ideen er den enkle, at en  
skoleklasse kan tage kontakt 
til en biavler – og følge hans 
arbejde med bierne over en 
bi-sæson. Kontakten kan  
knyttes via Biavlerforeningen.

Bier i Natur/teknik
”Bier – året rundt” er rettet mod natur/
teknik i 3. – 6. klasse. Materialet består 
af ét samlet forløb, som i tekst og teg-
ninger beskriver ideer til natur/teknik-
aktiviteter med bier og biavl året rundt. 
Det suppleres af en række kopiark, ideer 
til ekstra aktiviteter, honningopskrifter 
– og to vidensartikler om bier og biavl. 
Det hele findes samlet i forløbet ”Bier – 
året rundt” på Skoven i Skolens hjem-
meside.

Af Malene Bendix, koordinator 
for Skoven i Skolen,  
Amalievej 20,  
1875 Frederiksberg C.  
Telefon: 33 24 42 66,  
mobil: 26 71 63 82.

Ideer til bi-formidling for skolebørn
Kulminationen på samarbejdet med  
biavleren er selvfølgelig at være med til 
at slynge honning og smage nyslynget 
honning. Men klassen kan sagtens være 
med til flere aktiviteter både før og efter. 
Forløbet giver ideer til 16 aktiviteter.

Naturvejleder-skole-samarbejde
”Bier – året rundt” er oplagt at bruge for 
naturvejledere, fordi naturvejlederen 
sammen med en lærer kan vælge nogle 
aktiviteter ud, som klassen kan forbere-
de før besøget i bigården – og bearbejde 
bagefter. Det giver mulighed for stor 
motivation, og det gør det lettere for 
eleverne at huske det, de lærer om bier 
og biavl.

Skrevet i samarbejde
”Bier – året rundt” er skrevet og udvik-
let af biavler og udeskolelærer HP Sten-
bæk fra Rønde Skole, biavler og natur-
vejleder Bendt Christensen fra 
Danmarks Biavlerforening og Malene 
Bendix fra Skoven i Skolen. Du finder 
forløbet på hjemmesiden under Uglen > 
Undervisningsforløb > Søg på bier. o

Bier – året rundt
Osted Friskoles 7. klasse på 
besøg hos biavler og natur
vejleder Bendt Christensen  
på Svenstrup Naturskole.

Foto: Malene Bendix
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Her er et par eksempler 
fra undervisningsforløbet:

FORÅR

Lær bierne at kende
Sammen med biavleren kigger børnene i  
bistaderne – og finder dronning, arbejdere, 
måske droner, æg, pupper, foder og pollen. 
De lærer, hvordan de skal begå sig omkring 
bierne med bidragt, røg og forsigtige bevæ-
gelser. Eleverne får nogle døde arbejderbier 
med hjem og undersøger insekternes opbyg-
ning i stereolup på skolen. 

Bier og bestøvning
Børnene undersøger biernes bestøvning af 
blomster, ser hvordan de henter nektar,  
undersøger biernes dans – og om bierne har 
pollenbukser på, når de kommer tilbage til 
stadet.

Insekters udvikling
Eleverne får droneceller med hjem  
– og undersøger i stereolup biernes udvik-
ling fra æg – puppe – larve til voksen bi.

SOMMER
Slyng honning
Så er det slyngetid. Klassen skræller tavler, 
og hjælper biavleren med at slynger, tappe 
og smage honning. Umm.

EFTERSOMMER

Varroamider
Eleverne undersøger, hvor hårdt bifamilierne 
er ramt af varroamider. 

EFTERÅR

Brug honning i mad
Eleverne laver mad af honning i udeskolen.

VINTER

Biavlerens vinterarbejde
Eleverne besøger biavleren og hjælper ham 
med at sætte ny voks på tavlerne, rulle lys, 
sætte mærkater på honningglas – og lytte 
om det summer i de overvintrende bistader.

Eva Wulff har tegnet 
en del gode tegninger 
til forløbet.
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Skoven i Skolen går gerne 
ind i samarbejder med 
naturvejledere o.a. om 
udvikling af ude-under-
visningsmaterialer for 
særlige temaer. 
Materialerne distribueres 
jo frit for alle via hjemme-
siden:
 www.skoven-i-skolen.dk 

Foto: Malene Bendix

Foto: M
alene Bendix

Tegning: Eva Wulff

Osted Friskoles 7. klasse på 
besøg hos biavler og natur
vejleder Bendt Christensen på 
Svenstrup Naturskole. 
I starten har eleverne bidrag
ten pænt på – men efter et 
stykke tid er så trygge ved  
bierne, at hætterne ryger af.
Det var en dejlig oplevelse for 
alle. En dreng kom løbende  
og råbte ”Det er det bedste  
jeg nogensinde har prøvet!” 
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Foto: Ole Hertz

På Bornholm har der de sidste 
tre år været gang i et skovbi-
projekt.
Projektet er støttet af Natur-
styrelsen, Bornholms Regions-
kommune, Danmarks Natur-
fredningsforening, Bornholms 
Biavlerforening og Friluftsrå-
det. Det går ud på, at sikre  
bibestøvningen i stats -og 
kommuneskove ved at sætte 
bistader med bier ind i skove-
ne, og på at bruge bierne til 
formidling af skovens natur.
I Danmark er der omkring 245 forskel-
lige arter af bier – de fleste er enlige/so-
litære bier, kun humlebierne og hon-
ningbierne er sociale med udviklede 
kommunikationssystemer og samarbej-
de.

Af Ole Hertz
Mag.scient. Antropolog.
Pt. Projektkoordinator for  
biavlsprojekt på Zanzibar.  
Desuden frugtavler og biavler.
Medlem af bestyrelsen for 
Bees for Development .

Gudhjemvej 50
3760 Gudhjem
Tlf. 56 48 54 28
Email:  
olehertz@post.tdcadsl.dk

Honningbierne er de eneste der over-
vintrer i stort tal - så de er mange allere-
de tidligt om foråret.

Det er en af grundene til at honning-
bier er vores vigtigste bestøvere. Hvis 
der er mangel på honningbier, kommer 
der ikke så mange frø, bær og frugter til 
de dyr der er afhængige af dem som 
føde. Derfor er det et problem, at der 
ikke mere er vilde honningbier i de dan-
ske skove. 

Der er mangel på hule træer som bier-
ne kan bygge bo i, men det værste er, at 
indslæbte varroamider slår bifamilierne 
ihjel i løbet af 3 – 4 år, hvis bierne ikke 
beskyttes. Det er nødvendigt, at bifami-
lierne bliver behandlet mod mider én 
eller to gange om året af en biavler. Det 
kan gøres ved at dryppe dem med oxal-
syresukkervand om vinteren.

På Bornholm passes de udsatte 60 bi-
familier af lokale biavlere og Natursty-
relsens naturvejledere, der samtidig 
bruger dem i deres formidlingsarbejde.

Nytten af bier
Brug af bier i naturen og i naturformidlingen
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Biavlerne får honningen for at passe bi-
erne, og skoven får bestøvningen. Alt 
udstyr er betalt af projektet.

Mærkeligt nok har problemet med 
manglende honningbier været overset i 
den naturnære skovdrift som er mål for 
en stor del af statsskovene. 

Projektet på Bornholm er et pilotpro-
jekt, der skal bane vejen for flere hon-
ningbier i de danske skove.

Formidling af bier og deres rolle i skovens 
økosystem
I forbindelse med vores projekt har det 
vist sig, at der er meget stor interesse for 
at høre om bier.

I Ekkodalen er der i samarbejde med 
naturvejlederne indrettet et center for 
bi-formidling med biavlsudstyr og un-
dervisningsmaterialer.

I sommerferien har det hver tirsdag 
været muligt for skovens gæster at se 
ned i en bifamilie, at være med til at hø-
ste honning, skrælle honningtavler, 
slynge honning, få smagsprøver og høre 
om biernes liv, dans m.m. Der har været 
mellem 20 og 200 personer hver gang. 
Det er især børnefamilier der kommer, 
og der er derfor indkøbt 24 børne-bi-
dragter. Der foregår også et samarbejde 
med skovhjælperne, der har indrettet en 
bigård ved Christianshøjkroen midt i 
Almindingen.

Der er rigtig mange emner som kan  
tages op i forbindelse med bier: Insekt-
biologi, bestøvning, biodiversitet, øko-
logi, etologi, apitherapi og miljøproble-
mer. Mere end 365 forskellige produkter 
fremstilles i dag mere eller mindre på 
grundlag af biprodukter som voks, hon-
ning, propolis, pollen og bigift.

Der findes en hel del godt undervis-
ningsmateriale om bier, som bl.a. kan 
fås fra Danmarks Biavlerforening:  
www.danmarksbiavlerforening.dk

Biernes tilbagegang
Der er en tydelig tilbagegang i antallet af 
solitære bier og humlebier i Danmark – 
og honningbierne har det heller ikke for 
godt. Det skyldes ødelæggelse af leveste-
der, periodisk mangel på føde, sprøjte-
gifte, bisygdomme og parasitter. Hon-
ningbierne har specielt problemer med 
langtidsvirkende pesticider og varro-
amider. Forsvinder bierne helt, vil det 
gå ud over 30 % af verdens fødevarepro-
duktion.

Man kan hjælpe de vilde bier, ved at 
sørger for redesteder f.eks. ved at ind-
rette et ”bihotel” med sandblandet jord 
til jordboende bier og strå og rør til 
murbier og bladskærerbier. 

Halmballer kan være redested for 
nogle af humlebiarterne.

Et ”bihotel” er sammen med et obser-
vationsstade nogle gode formidlingsred-
skaber.

 o   
At beskæftige sig med bier i natur
formidlingen kan kun anbefales.

Foto: Colourbox
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Brug af bier i ulandsarbejdet
Lige som biernes betydning har været 
overset i arbejdet med at genskabe na-
turskov i Danmark har bierne været 
overset i U-landsarbejdet. Mange steder 
i troperne er op til 80 % af de forskellige 
dyrkede arter afhængig af bibestøvning.

Desværre er der i de fleste u-lande en 
stor uvidenhed om behovet for bibe-
støvning.

I Afrika drives alle former for biavl, 
men størstedelen af honningen høstes 
på en måde der ødelægger bifamilierne 
– man brænder bierne af for at få hon-
ningen, lige som vi herhjemme slog bi-
familierne ihjel når der skulle høstes fra 
halmkuber. Samtidig med den stigende 
befolknings tilvækst og behovet for bi-
bestøvning stiger, dræbes flere og flere 
af de bier, der er behov for til bestøv-
ning.  

Hvis denne onde cirkel skal stoppes, 
skal der sættes ind med et stort oplys-
ningsarbejde.

I 1991 startede vi i Danmarks Biavler-
forening det første NGO biavlsprojekt i 
Gambia – et projekt der skulle hjælpe 
biavlere og bønder til bedre indtægter 
gennem salg af biprodukter og bedre 
bestøvning. Dette projekt blev begyn-
delsen til en række andre projekter i 
Afrika, Asien og Caribien. 

Projekterne uddanner og oplyser om 
biavl og viser, hvordan man kan frem-
stille alt udstyr lokalt og drive biavl på 
en bæredygtig måde.

En britisk NGO, Bees for Develop-
ment arbejder udelukkende med for-
midling om tropebiavl og hjælp til fatti-
ge biavlere. Her er der også meget 
materiale at hente: 
www.beesfordevelopment.org

Foto: Ole Hertz
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Mor panikker og far fægter 
vildt med armene. 
Et potentielt stikkende årevin-
get insekt nærmer sig lille-
mands saftevand. 

Det er svært for børn ikke at blive bange 
for stikkende insekter, når voksne ofte 
reagerer voldsomt på deres tilstedevæ-
relse. Men hvis nu vi alle kunne kende 
forskel på bier, hvepse og svirrefluer. Og 
hvis vi nu forstod og lod os imponere 
over, hvor vigtige især bierne er for be-
støvning af frugttræer, landbrugsafgrø-
der og vilde planter i naturen, så ville vi 
måske ikke være så bange.

Hvorfor ikke starte denne fascination 
og forståelse for bier i en tidlig alder. Så 
børn lærer at respektere og omgås bier.

Af Nynne Friis Refsgaard,  
Københavns Naturskole,  
Kalvebod Fælled og  
Rikke Mortensen,  
Tårnby Naturskole.

Børnehavebørn er nysgerrige
På Naturcenter Vestamager har vi i 
mange år med stor succes undervist 
mange forskellige aldersgrupper i bier. 
Det er vores erfaring, at det er et rigtigt 
godt emne at formidle til de mindste. 
Ofte viser det sig, at især børnehave-
børn er utrolig nysgerrige og at de ikke 
har en oplevelse af, at bien er et farligt 
dyr. 

For mange er det en stor oplevelse at 
komme på besøg i bigården, og komme 
helt tæt på de travle insekter. Derfor vil 
vi gerne videregive vores helt konkrete 
erfaringer med at tage små børn med i 
bigården. Man kan sagtens arbejde med 
bier uden selv at holde bier, hvis du ikke 
selv har bier, kan du tit alliere dig med 
en frivillig biavler.

Bier er også  
for de små

Foto: Benediktegårdens Børnehave
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Gode aktiviteter  
i bi-gården
Vis yngeltavler
Bier er her travlt optagede og ikke så om-
kringflyvende. Tavlerne er lette og derfor 
nemme at håndtere for børnene. 

Vis forseglet honningtavle
Her er meget få bier. Tavlen er tung, og bør-
nene kan opleve hvor meget honning, der 
rent faktisk kan sidde i en tavle. Det er her 
oplagt at have en dialog med børnene om 
hvor honningen kommer fra, og om hvordan 
bierne producerer den. 

Vis droner
Dronerne, som er han-bier, kan ikke stikke, 
da de ikke har nogen brod, og derfor er det 
muligt at håndtere dem med børn. Det er 
dog vigtigt at understrege, at man kun må 
holde en bi i hånden, hvis man har fået lov af 
en voksen. 

Se forskel på bier, hvepse og svirrefluer
Brug gerne en stereolup med tilsluttet pro-
jektor

Slyng honning
Lav mad med honning: bolsjer, muslibarer, 
honningkiks eller varm te med honning. Lav 
for eksempel mad med honning over bål. 

Foto: Naturskolen i Rude Skov

Foto: Naturskolen i Rude Skov
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Hvis uheldet er ude
Hav altid antihistaminer klar/med i tilfælde 
af at et barn skulle være allergisk.
Hav også en giftsuger, creme eller de nye bi-
plastre mod insektstik. Cremen og plastrene 
virker begge i begrænset omfang, men de 
har ganske god effekt, når der skal ydes  
”førstehjælp” til barnet.

Hvordan klæder man børnene på mentalt
Det er en god ide at stoppe op lidt væk 
fra bistaderne og kort gennemgå en 
række regler for færden i bi-gården: 

• Altid rolige bevægelser
• Hvis en bi sætter sig på bidragten, så 

udnyt chancen til at kigge på bien
• Hvis man bliver bange eller nervøs, 

træder man blot et par skridt tilbage 
eller går forsigtigt tilbage til indgan-
gen af bigården. 

• Hvis en bi skulle komme ind i bi-
dragten, så bed barnet lukke øjnene, 
mens du hjælper bien ud.

 o

Overvejelser inden besøget i bigården:
Tag max 8-10 børn med af gangen, da 
det ellers kan være svært at se, hvad der 
foregår.

• Husk at tjekke vejrforholdene. Bier 
kan være mere aggressive, hvis det er 
meget varmt eller tryggende som f.
eks. inden tordenvejr. Man kan selv-
følgelig heller ikke åbne bistader i 
regnvejr.

• Skab tryghed i bigården. Bidragter til 
børn skaber en ro og tryghed hos 
børnene, som er nødvendig, når man 
opholder sig længere tid ved bierne. 

• Overvej altid om dine bier er ”bør-
nevenlige”.

Foto: Benediktegårdens Børnehave
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Søde gulerødder med  
honning og timian 
- lige til bålet
• 2 spsk. honning
• 1 tsk. timian, tørret eller frisk 
• 0,5 tsk. salt 
• 500 g gulerødder 
• 1 tsk. rapsolie 
• 2 spsk. vand
 
Fremgangsmåde
1. Gulerødderne skrælles og skæres i 

stave.
2. Olie, vand, honning, timian og salt 

blandes.
3. Gulerødderne vendes i blandingen fx 

ved at ryste det hele i en frysepose.
4. Gulerødderne hældes på bålpanden 

og svitses ved medium varme til de 
er al dente. 

Honningsmør til pandekager, 
brød el. dampede grønsager 
Blend 4 dele smør (stuetemperatur) 
med 1 del honning. Kom eventuelt lidt 
stødt kanel eller vaniliekorn i. 

Erstat sukkeret med honning  
i dit bagværk 
Brug kun 1/2 - 1/3 honning af den 
mængde sukker, der står i opskriften. 1 
dl sukker bliver altså til 1/2 dl honning. 
Tilsæt desuden 1/4 teskefuld ekstra ba-
gepulver per dl honning, du bruger - og 
skru 14 grader ned på ovnen.  
Tip fra samvirke.dk 

Salte honningristede mandler
Det er nemt at lave ristede mandler - 
forbløffende nemt faktisk. 
Man tager en pande og varmer panden 
op sammen med mandlerne, mens man 
rører nænsomt i dem. Nænsomt fordi 
de ellers ryger ud over det hele. Rører 
fordi de ellers branker på den ene side. 

Når mandlerne snakker og man er 
ikke i tvivl, hvis man lytter efter, så put-
ter man honning på, så meget eller lidt 
som man synes, men nok til at mandler-
ne befugtes af sødme. Her skal man 
være lidt mere kontant i sine bevægel-
ser, så der bliver fordelt honning og var-
me lige for alle mandler. 

Det hele smides på bagepapir med lidt 
salt og ligger indtil det er kølet af. Der-
fra skal man være lidt opmærksom på at 
mandlerne ikke bare fordamper op i 
den blå luft. Det gør de nemlig nemt. 

Det er tydeligt at smage honningen på 
mandlerne. Det kan betale sig at bruge 
anstændig honning fra bier som har 
spist godt, for det kan smages når 
mandlerne er færdige. 

Honningsup fra Bornholm

1 flaske snaps
1/2-1 hel bøtte honning (alt efter om 
dov ei ein mang eller ein tjælling)

Varm honningen op til den er flydende, 
må ikke koge. Bland honningen i snap-
sen, afkøl 2 døgn i køleskab. Nydes  
afkølet gerne til det Salte Bornholmske 
Julebord. 
Kilde: Jonas Arboe Harrild og Martin 
Monterossi Munch.

Guf 
med 
honning
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Honning (fra germansk: 
honang = "den gyldne") 
er honningbiernes oplags-
næring, som de bruger i  
forbindelse med overvintring. 

Bierne indsamler nektar fra blomster, 
men de henter også sukker fra bladluse-
nes ekskrementer, den såkaldte "hon-
ningdug" og fra nektarier på bregner og 
visse løvtræers blade.

Nektaren behandles med enzymer i 
biens honningmave, hvorefter den bli-
ver til flydende honning. Samtidig redu-
ceres vandindholdet ved fordampning 
fra 25-65% til mindre end 20%, der gør 
honning lagerfast. Det afhænger meget 
af, hvor bierne har hentet nektaren, om 
honningen skal blive ved med at være 
flydende (som robiniehonning er) eller 
om den skal krystallisere og størkne 
(som rapshonning gør). Nektar (og der-
for også honning) fra Guld-Azalea 
(Rhododendron luteum) og flere andre 
arter af Rhododendron er giftig for 
mennesker, men ikke for bierne. 

Honningens indhold
Honning indeholder 14-18% vand ud 
over de sukkerstoffer, den består af. Ind-
holdet af antioxidanter, enzymer, vita-
miner og mineraler gør dog honning til 
et mere sundt produkt end rent sukker. 
På grund af det lave vandindhold og det 
koncentrerede sukkerindhold er hon-
ning langtidsholdbar. Ganske vist kan 
den krystallisere noget ved længere tids 
opbevaring, men det skader ikke den 
indholdsmæssige kvalitet. Bakterier og 
svampe (f.eks. gærsvampe) kan ikke for-
mere sig i honning, da den høje sukker-
koncentration ødelægger dem ved os-

motisk udtørring. Visse bakterier kan 
dog overleve i honning, og det gør pro-
duktet uegnet for småbørn under 12 
måneder (ifølge netdoktor.dk). Deres 
mavesaft er endnu ikke tilstrækkeligt 
sur til at dræbe de skadelige bakterier, 
og honningindtagelse kan påføre dem 
en alvorlig madforgiftning (f.eks. i form 
af botulisme).

Hvis vandindholdet er over 20% kan 
honningen gære. Da gæringsprocessen 
producerer vand, er det en selvforstær-
kende proces. Da honning let optager 
fugt fra luften, skal den opbevares i tæt-
sluttende emballage.

Honning som næringsmiddel
Før det lykkedes at fremstille sukker fra 
sukkerrør, var honning et meget vigtigt 
og efterspurgt sødemiddel, ofte det ene-
ste man kendte. I dag bruges honning 
som pålæg og som et sødemiddel, der 
giver madretter, desserter, kager, slik og 
drikkevarer en karakteristisk, mild 
smag.

Honning som naturmedicin
Honning bliver brugt som naturmedi-
cin, dog vel nok mest i de tysktalende 
lande, hvor man har en meget lang tra-
dition for at værdsætte honningens 
forebyggende virkning på sundheden. 
Det har været kendt siden oldtiden, at 
honning virker antiseptisk, og allerede 
ægypterne brugte honning til sårbe-
handling: Smør fx honning på såret. 
Sukkerkoncentrationen i honning suger 
fugtigheden ud af såret, så bakterierne 
får dårligere livsvilkår og modvirker be-
tændelse. Vask og tør såret, påfør hon-
ningen med en ske og dæk området 
med gazebind.

Fakta om

Honning
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Høst og behandling
Tidligere fratog man honning fra bierne 
ved at plyndre biboene for de vokskager, 
bierne opbevarer honningen i. Det kun-
ne være fra biernes naturlige boer i hule 
træer og lign. eller fra bikuber. Herved 
blev bifamilien sædvanligvis ødelagt.

I dag udtager biavleren rammer med 
honning af bistadet uden at genere bier-
ne væsentligt. Der kan høstes én eller 
flere gange i løbet af sommeren. I for-
bindelse med sidste høst omkring 1. 
august begynder biavleren at fodre med 
sukkervand i stadet. Fra en bifamilie 
høstes der normalt fra 0 til 50 kg hon-
ning pr. år.

Bierne lukker hver enkelt vokscelle 
med et låg af voks. Denne forsegling 
skal skrælles af før tavlerne kan anbrin-
ges i en honningslynge, hvor rotationen 
slynger den tyndtflydende honning ud i 
et kar. Herfra løber honningen gennem 
en grov og ofte en fin si.

En mindre anvendt metode er at pres-
se honningen ud med en honningpres-
se.

Mange anser nyslynget honning for en 
særlig delikatesse; men i denne tilstand 
skal den spises straks. Skal honningen 
kunne opbevares, skal den efter slyng-
ningen omrøres jævnlig i en periode, før 
den kan tappes på bægre. Sker dette 
ikke vil den krystallisere i grove krystal-
ler i bægeret og blive nærmest uspiselig. 
Ved omrøringen sikrer man sig, at kry-
stalliseringen sker i små krystaller, 
hvorved man får den velkendte cremede 
konsistens. 

Mange større biavlere leverer deres 
honning til honningcentraler, der tager 
sig af den videre forarbejdning. På 
grund af transporttiden kan honningen 
være krystalliseret ved modtagelsen, og 
det være nødvendigt at opvarme hon-
ningen for at nedbryde krystallerne. 
Dette skal ske langsomt og ved lav tem-
peratur. Alligevel kan smagen forringes.

Bortset fra lynghonning vil honning-
centralerne normalt blande honningen 
til det ensartede produkt, vi ser i de fle-
ste butikker.

Propolis
Propolis (fra græsk: προ πόλις, pro po-
lis, "for byen") fremstilles af honningbi-
er til tætning af boet, til indskrænkning 
af indgangshullet (heraf navnet) og for-
mentlig også til forebyggelse af sygdom-
me, da propolis er bakteriedræbende.

Propolis er en gylden-brun stærkt 
klæbende substans. Hovedbestanddelen 
er harpiks, som bierne samler fra nåle-
træer og løvtræers bladknopper. At 
fremstilling af propolis er stærkt ar-
bejdskrævende illustreres af, at det tager 
en halv time for bier i stadet at rense en 
harpikssamlende bi for harpiks.

Propolis indsamles og anvendes i en 
række helseprodukter.

Bivoks
Bivoks er en slags voks, der produceres 
af bier i kirtler på bagkroppen og ses 
som små skæl, der vokser ud mellem 
leddene i biens bagkrop. Voksen bruges 
af bierne til at bygge de vokstavler, som 
hele boet består af. Tavlerne består af 
omtrent vandretliggende, sekskantede 
celler til begge sider.

Bierne bruger omkring 8 gram hon-
ning for at producere et gram voks.

Der vil i biavlen normalt opstå et 
overskud af voks, der kan anvendes til 
en lang række formål bl.a. lys, kosmetik, 
salver. En støbeteknik, voksudsmelt-
ningsstøbning (à cire perdue) anvendes 
til bronzestøbning.

Gelé Royale
Gelée royale (dronningegelé) betegner 
det foder, arbejderbierne fodrer bilar-
verne med – alle larver får det tidligt i 
udviklingen, mens de larver som skal 
blive til dronninger får geleen gennem 
hele udviklingsperioden. Den nærings-
rige gelé gør at individet udvikler køns-
organer og bliver fertilt. Det er et meget 
energi- og vitaminrigt foder og det gives 
til dronningelarven i så rigelige mæng-
der, at den ligefrem svømmer rundt i fo-
deret. Fodersaften udskilles af kirtler i 
arbejderbierne (ammebierne). Helt op 
til 500 ammebier skal der til for at pro-
ducere foder til én dronningelarve.

Gelée royale indsamles og sælges som 
helseprodukt og som kosttilskud. Der er 
dog ingen dokumenteret virkning.

 o
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Der findes i Danmark cirka 275 
arter bier, hvoraf den sociale 
honningbi blot er én af dem. 
Alligevel er det som regel altid 
den, og en sjælden gang 
humlebierne, som løber af 
sted med næsten al omtalen, 
hvilket dette nummer af  
NATURvejleder er et godt  
eksempel på. Og det er en 
skam. For de enlige bier er 
mindst lige så interessante 
som honningbien – også set 
med naturvejlederbriller.

Kleptoparasitter – og andre snydepelse
Noget af det mest interessante ved de 
enlige bier er faktisk ikke selve bierne, 
men de såkaldte kleptoparasitter (fanta-
stisk ord, ik?), som snylter på dem. Her 
er stof til mange naturvejlederture. Og 
det bedste af det hele – vi er ikke nød-
vendigvis ude i de svære videnskabelige 
navne og sjældne arter – vi kender dem 
alle sammen! Her er to eksempler: olie-
billen og humlefluen.

Det rene tag-selv-bord
En af forårets mest karakteristiske biller 
er oliebillen. I skove og i det åbne land 
støder man ofte på de store, tunge og 
klodsede hunner, som med deres opspi-
lede bagkroppe er på jagt efter gode ste-

Af Allan Gudio Nielsen,  
Naturvejleder i Fugleværns
fonden.

Bliv dus  
med de enlige

Foto: Allan Gudio Nielsen
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der til at lægge en portion af deres op 
mod 1000 æg. Når æggene klækker, 
myldrer larverne (som umiddelbart ikke 
ligner de voksne oliebiller, men mere en 
slørvinge-nymfe eller et sølvkræ) op i 
vegetationen, hvor de sætter sig i udfol-
dede blomster. Her venter de på, at der 
skal komme en enlig bi forbi, som de 
kan gribe fat i og blive transporteret til 
biens bo. Lykkedes dette, springer de 
blinde passagerer af bien og kravler ned 
i de åbne celler. Når bien har samlet nok 
proviant til sine unger, lukker den i god 
tro cellen. Oliebille-larven har det nu 
som blommen i et æg - omgivet af en 
stort fødedepot bestående af nærings-
rigt pollen. Som en anden gøgeunge går 
den som det første straks i gang med at 
fjerne al konkurrence om føden og æder 
biens æg. Derefter er det faktisk det rene 
tag-selv-bord. Næste forår kravler den 
ud som en oliebille, og nu kan hele cy-
klussen gentages. Prøv selv at finde lar-
verne om foråret. Ofte finder man lar-
verne i blomsterne af mælkebøtte, 
anemone eller vorterod.

Snylte-kolibri
En anden bandit er humlefluen. Vi ken-
der den alle sammen fra det tidlige for-
år, hvor den med svirrende vinger står 
helt stille foran en forårsblomst og suger 
nektar. Den ser sød ud – ligner jo lidt en 
lille kolibri. Men for de enlige bier bety-
der den død og ødelæggelse. Om foråret 
opsøger humlefluens hun enlige biers 
bo, hvor den ved indgangen afleverer et 
æg. Ægget klækker kort efter og den lil-
le, tynde larve søger straks ned i boet, 
hvor den straks udsuger larven. Herefter 
går den ombord i det indsamlede foder. 
Nu er humlefluen knap så kær længere, 
vel?

Både bien på billedet på siden overfor samt bien  
på det øverste billede her på siden bærer rundt på 
”blinde passagerer” i form af oliebillelarver.

Billdet midt på siden viser en stor velvoksen hun af 
oliebillen.

Nederst i højre hjørne ses den karakteristiske  
humleflue, som de fleste nok har mødt, når den 
står stille i luften med sin lange snabel strittende 
lige frem for sig.

Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Én bi én plante
Mange biarter, f.eks. honningbien og 
humlebierne, bruger et bredt udvalg af 
blomstrende planter som deres fødekil-
de. Man kalder sådanne generalister for 
polylektiske arter. Flere af de enlige bier 
er heller ikke specielt kræsne i deres 
valg af blomsterplanter, men mange ar-
ter har specialiseret sig i at hente pollen 
og nektar fra kun én planteslægt. Man 
kalder disse specialister for oligolektiske 
arter. Et eksempel på en bi, som man 

kun finder på én plante, og det skal vir-
kelig tages bogstaveligt, er den smukke 
blåhatjordbi. Du ser den ALDRIG søge 
føde på andet end planten blåhat. Ja, jeg 
mindes dårligt at have set bien sidde på 
andet en blåhat! Det klæder i øvrigt 
bien gevaldigt, for blåhat afleverer som 
tak for besøget det fineste lyserøde pol-
len til biens pollenkurve. Har du blåhat i 
nærheden af din base, så prøv at finde 
denne store og smukke bi. Den er ret 
nem at kende fra de andre enlige bier.

Emil og Pippis bi
Som så mange af naturens andre specia-
lister, er blåhatjordbien følsom over for 
ændringer i dens miljø. Og selvom det 
måske ikke direkte står katastrofalt skidt 
til med blåhat herhjemme, ja så kvæles 
planten ofte mange steder i højt græs el-
ler anden tilvækst. Der er de sidste årti-
er blevet længere og længere imellem 
blåhattene i Norden. Se blot mængden 
af blåhatte i et afsnit af Emil i Lønne-
berg eller Pippi – så er du overbevist!  
Når det går skidt for blåhatten, så går 
det også ned ad bakke for blåhatjordbi-
en. Det samme gælder for de kleptopa-
rasitter, som har specialiseret sig i at 
snylte på blåhatjordbien. Det gælder 
f.eks. den i Danmark meget sjældne blå-
hat-hvepsebi. Nu er vi virkelig ude i spe-
cialisterne, og dem har vi ikke ”råd” til 
at have boende her i landbrugsdanmark. 
Så brug ikke tid på at lære den her at 
kende, den uddør nok inden så længe…

Ikke kun for insektnørder
Ja, ja – ovenstående lyder jo alt sammen 
meget godt, men med mere end 250 ar-
ter, så er de enlige bier da vist kun noget 
for nørderne? Bestemt ikke! Selvom 
mange af arterne ikke med sikkerhed 
kan artsbestemmes, før man har hevet 
tissetøjet ud på hannerne og undersøgt 
dem under lup, så er der heldigvis et par 
håndfulde arter, som nemt kan artsbe-
stemmes uden at dyret må dø – i det 
mindste på familieniveau. Nedenfor er 
omtalt et par stykker at gå i gang med til 
foråret. 

Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio Nielsen

Rød jordbi.

Blåhatjordbi.
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Ræverød bi
Rød jordbi (Andrena fulva) hører til fa-
milien jordbier. Det en forholdsvis ny 
art i Danmark. Den blev først kendt 
som en ny dansk art i 1983, hvor den 
blev fundet på Fyn. Siden har den 
spredt sig med lynets hast og findes nu i 
hele landet. Rød jordbi er virkelig rød – 
en lille flyvende ræv. Den er ikke svær at 
komme tæt på, og er meget aktiv i maj 
måned. Prøv om du kan finde den i det 
lokale slåenkrat. Som de andre jordbier 
graver den et dybt hul i jorden, hvori 
den gemmer det indsamlede pollen. 

Rosen fanatikerens skræk
Bladskærerbiernes familie hedder Me-
gachilidae, hvilket betyder ”store kæber”. 
Bierne i den her familie klipper flotte 
buede eller runde stykker af blade, ger-
ne fra rosenplanter. Bladene transporte-
res under bugen hen til reden, som er 
placeret i et hul i jorden eller i et stykke 
dødt træ. Her fores hullet med bladet, 
som derefter fyldes med pollen og et æg 
i hver celle. Det indsamlede pollen 
transporteres under biernes bagkrop, 
som er smukt behåret. Bladskærerbierne 
ligner hinanden meget, og de skal des-
værre under lup hvis man vil være 100% 
sikker på artsnavnet. 

Bi med gulerodsbukser
En af mine absolut favoritter er den sjo-
ve buksebi (Dasypoda hirtipes). Det er 
en forholdsvis stor bi med karakteristi-
ske store og flotte orange gulerodsbuk-
ser. Buksebien bygger op til 80 cm dybe 
minegange, ofte i sandede områder. 
Hver gang er forsynet med talrige side-
gange, hvor hunnen deponerer klumper 
af pollen, som er kittet sammen med 
nektar – såkaldte bibrød. I hver klump 
lægger hun et æg. Det er meget under-
holdende at se en buksebi grave sig ned 
i sandet, - det ser ud som om den er i 
gang med en omgang brystsvømning på 
land!

 o

Foto: Allan Gudio Nielsen

Bladskærerbi.

Buksebi.
Foto: Allan Gudio Nielsen
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Lidt om bier...

Udviklingen
Bierne udvikles fra 
æg, der bliver til en 

larve, som forpupper sig.  
For udviklingen af en 

dronning går der 16 dage fra 
ægget bliver lagt, til dronningen 

kryber  
ud af puppen.

For en arbejderbi går 
der 21 dage.

Bifamilien
Der er op til 60.000 bier i et 

fuldt udviklet bistade.  
Bifamilien består af én dronning, 

nogle hundrede hanbier  
(droner) og mange tusinde 

arbejdsbier.

Arbejderbi

Arbejderbi
Arbejderbierne 

er hunner. Deres 
arbejdsopgaver ændrer sig 

i takt med deres alder. 
De helt unge arbejderbier gør 

rent. Senere fodrer de larverne.  
Ca. 12 dage gamle sveder de 

voks og bygger tavler.  
Ca. 18 dage gamle 
bliver de vagtbier.  

Bidronning

Bidronning
Dronningen er det 

eneste  
medlem af bifamilien,  

der kan lægge æg.  
Om sommeren kan hun lægge  

op til 3.000 æg i døgnet.
Her i bistadet er vores dronning 

mærket med en grøn plet på 
ryggen, så du let kan  

finde hende.

I cellen 
3 dage efter at 

ægget er lagt, kommer 
larven ud. Arbejderne 

forsyner larven med føde.
De første dage er føden proteinrig 

fodersaft, og derefter en 
blanding af honning og 

pollen. 
Larven svømmer 

næsten i mad.

Når larven er 9 dage 
gammel, lukkes cellen. 

Den har på de 9 dage forøget 
sin vægt 500 gange. Larven 

spinder nu en kokon, som den 
forpupper sig i.  

Den voksne bi kommer 
frem den 21. dag.

Bistik
Det gør ondt at 

blive stukket af en bi, 
men de fleste stik stammer 
i virkeligheden ikke fra bier, 

men fra hvepse/gedehamse.  

Det er hvepse, som kommer i 
syltetøjet på terrassen eller 

i bagerbutikken. 

Hveps/
gedehams

Vidste du…
At en bidronning 

parrer sig med 6-8 droner, 
når hun er ca. 1 uge gammel.  

Hun opbevarer dronernes sæd 
 i et sædgemme og er efter  

parringen i stand til  
at lægge æg  

i flere år.

Vidste du…
At bien skal besøge 85 

æbleblomster for at fylde 
sin honningmave.

Vidste du...
At flyvehastigheden for  
en bi er omkring 25 km/

time.

22
NATUR vejleder  •  21. årg.  •  nr. 4  •  2012



Arbejderbi

Arbejderbi
Arbejderbierne 

er hunner. Deres 
arbejdsopgaver ændrer sig 

i takt med deres alder. 
De helt unge arbejderbier gør 

rent. Senere fodrer de larverne.  
Ca. 12 dage gamle sveder de 

voks og bygger tavler.  
Ca. 18 dage gamle 
bliver de vagtbier.  

Bidronning

Bidronning
Dronningen er det 

eneste  
medlem af bifamilien,  

der kan lægge æg.  
Om sommeren kan hun lægge  

op til 3.000 æg i døgnet.
Her i bistadet er vores dronning 

mærket med en grøn plet på 
ryggen, så du let kan  

finde hende.

Drone 

Dronerne er hanner. 
Dronningen afgør, 

hvornår der skal laves 
droner. Der er kun brug for 

droner om sommeren, når der er 
nye dronninger, der skal parres. 

Om efteråret bliver dronerne 
smidt ud af stadet af 

arbejderbierne. 

Drone

Når larven er 9 dage 
gammel, lukkes cellen. 

Den har på de 9 dage forøget 
sin vægt 500 gange. Larven 

spinder nu en kokon, som den 
forpupper sig i.  

Den voksne bi kommer 
frem den 21. dag.

Biernes dans 
Bierne fortæller de 

andre bier, hvor de kan 
finde blomster med nektar 

ved at danse.
Runddans = der er føde mindre 

end 100 m borte.
8-tals dans =  

føden er længere væk.

Bien løber lige op 
ad tavlen =  

blomsterne findes i  
solens retning.

Bien løber nedad tavlen =  
blomsterne findes  

modsat solen.
Bien løber på skrå =  

blomsterne findes i den  
bestemte vinkel i  
forhold til solen.

Bidans

Vokstavler og 
celler

I bistadet bor bierne på 
vokstavler. Bierne laver selv 
vokset og bygger de flotte 

tavler med sekskantede celler. 
Cellerne bruges til mange formål. 

Heri lægger dronningen æg, 
et i hver celle, og der  
udvikles larverne og 

pupperne.

Vidste du…
At en bidronning 

parrer sig med 6-8 droner, 
når hun er ca. 1 uge gammel.  

Hun opbevarer dronernes sæd 
 i et sædgemme og er efter  

parringen i stand til  
at lægge æg  

i flere år.

Vidste du…
At dronningen  

vejer 0,23 g,  
hvilket svarer til vægten af  

1.500 bi-æg.
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Der findes mange forskellige 
arter af vilde bier, som lever 
meget forskelligt. Men en del 
arter bor i huller i træ, og dem 
kan man ret nemt komme til 
at studere.

De enlige bier bor ikke i samfund med 
sterile arbejdere (hunner), men hver 
hun tager sig af sine egne unger. Ægge-
ne lægges enkeltvis i hullerne og forsy-
nes med føde i form af pollen eller bla-
de. Derefter bygger bi-moderen en 
skillevæg og lægger endnu et æg, og så-
dan bliver hun ved til hullet er fuldt. Bi-
larverne æder madforsyningen og for-
pupper sig. Nye bier klækker følgende 
forår og graver sig ud.

Af Bjørli Lehrmann,  
naturvejleder i Vestre Hus 
Børnenaturcenter. 

Lav hus til bierne
Ved at bore huller i et stykke træ og bin-
de det fast på en træstamme, der står 
lyst, kan man sagtens få bier til at flytte 
ind, men man kan ikke se, hvad der 
foregår i hullerne. Stikker man imidler-
tid klare rør af plexiglas i hullerne, og 
lader rørene stikke lidt ud på bagsiden 
af træet, kan man skubbe rørene ud og 
se på indholdet. Bagenden af røret luk-
kes med en lille prop af ler eller vat.

Plexigalsrør med forskellig diameter 
kan købes på nettet (www.glas-direkt.
dk) og nemt saves i de ønskede længder.

 o

Bolighjælp til 
(hus)vilde bier

 

Foto: Bjørli Lehrmann
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I dette rør findes en række pupper. Tager man rørene indendørs sidst på vinteren og anbringer dem i en lukket beholder, kan man fange de nyklækkede 
bier og bestemme dem.

I røret ovenfor kan man tydeligt se bilarverne i deres kamre med deres pollenforsyning.

I røret herunder ses den flittige lille bi; Osmia bicornis.

Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Bjørli Lehrmann

Foto: Bjørli Lehrmann
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Hvem vil ikke gerne se en bi-
ulv? Findes der mon i Dan-
mark noget dyr, hvis navn i 
samme grad sætter fantasien i 
gang? Det skulle da lige være 
myreløven. 

Vi må vist hellere til en start få slået fast, 
at biulven ikke er en bi, men en grave-
hveps. Den falder derfor lidt uden for 
dette temanummer om bier, selvom den 
som bierne og myrerne hører til de åre-
vingede insekter. Og så alligevel ikke 
helt. For biulven lever udelukkende af 
honningbien (Apis mellifera). Eller ret-
tere - biulvens larver lever udelukkende 
af honningbier. 

Hunulven Ilse
Hos biulvene er det hunnen som klarer 
det grove arbejde. Hannens eneste funk-
tion er at levere sæd – resten af tiden 
daldrer han rundt og suger nektar. Biulv 
hunnen (lad os kalde hende Hunulven 

Ilse…) ligger på lur efter honningbiens 
arbejdere, som hun overfalder, når de 
samler pollen eller nektar i en blomst. 
Efter en kort og intens kamp lykkedes 
det som regel biulven at stikke og lam-
me ofret. Herefter transporteres den 
lamme bi i en makaber omfavnelse til-
bage til biulvens bo, som kan være en op 
til en meter dyb gang i jorden. Hos hver 
bi, der bliver transporteret ned i ”helve-
des forgård”, lægger hunnen et æg. Æg-
get klækkes efter nogle dage og larven 
går straks i gang med at æde den endnu 
levende, men lamme bi. Velbekomme.  

Gå på jagt efter biulven
Er man så heldig at have biulve i sit om-
råde, kan det ikke gå hurtigt nok med at 
få drejet den offentlige tur hen, hvor de 
bor. På en varm sommerdag kan der 
være stor aktivitet i kolonien. Medbring 
dog aldrig biavlere – de går derfra med 
nervøse ticks og sover dårligt om nat-
ten…

 o

Af Allan Gudio Nielsen,  
Naturvejleder i Fugleværns
fonden.

Pas på – biulven kommer!

Fotos: Allan Gudio Nielsen
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Sidste nyt om…

Naturvejledernes 
Årskonference
3., 4. og 5. april 2013

Der er fuld gas på i arbejdet! Der er nedsat workshoptovholdere og grupper, festgruppe, 
temagruppe og teknikkerne omkring VOXPOP-undersøgelsen har allerede gjort det muligt 
for DIG at lave dine egne VoxPops. 

VOXPOP længe leve!
I løbet af 1½ uge var der allerede 207 medlemmer af den hemmelige facebookgruppe: 
”VOXPOP Naturvejleder”. Det er på denne gruppes side, at alle de Vox Pop der bliver  
gennemført, skal samles. Og det er her, du kan stemme på de bedste med ”likes”.

Under ”filer” finder du disse to vejledninger udarbejdet af Tim Krat. En til gennemførelse  
af selve videointerviewet - f.eks. med din mobiltelefon. Og en anden vejledning i at uploade 
videoen på VOXPOP Naturvejleder. (se de to vejledninger på opslaget på de næste sider...)

Hvis ikke du er inviteret ind i gruppen på Facebook eller hvis du ikke er på Facebook og gerne 
vil være med, så kontakt undertegnet.

Tilmelding
Tilmelding foregår på www.natur-vejleder.dk fra den 1. februar til 1. marts 2013.

Du vil blive bedt om at vælge overnatningsform samt 2 workshops henholdsvis for torsdag 
formiddag og torsdag eftermiddag. Beskrivelse af de forskellige workshops vil til den tid 
være tilgængelige på hjemmesiden, men allerede nu kan vi røbe de 5 hovedtemaer: 

       Læring    -    Sundhed    -    Turisme    -    Frivillige    -    Natur & Miljø

Så vi håber, at du allerede nu kan se relevansen for dig i din arbejdssituation!

Priser

Overnatningsform Medlemmer Ikke medlemmer

Enkeltværelse med bad og toilet.
Maks. 25. værelser

3.200,- 3.700,-

2 – 4 personer på værelse med bad og toilet 2.800,- 3.200,-

Medbragt telt i højskolens have. 
Adgang til fælles baderum og toiletter 

2.400,- 2.900,-

Deltagelse i generalforsamlingen onsdag den 3. april er gratis for medlemmer.

Sådan laver du en video med en 

smartphone

Først vælg programmet til at optage video med. Der kan være forskel på mærker og versioner af styresyste-

mer, men helt generelt bør I kunne finde programmerne her:

•	  Android

 Vælg programmet ”Videooptager” under oversigt med alle dine applikationer.

•	  iPhone/iPad

 Vælg programmet ”Kamera” på telefonen og kør slide baren (i nederste højre hjørne) fra foto til   

 video.

Drej skærmen så den er vandret og hold telefonen stille foran motivet, så stiller den selv skrapt.

Når du er klar til at stille dit spørgsmål, trykker du på optagknappen (ofte en rød rund knap på skærmen).

Stil følgende spørgsmål:

•	 ”Hvad	er	di
t	navn?”

•	 ”Hvor	bor	d
u?”

•	 ”Hvad	er	di
n	beskæftigelse?”

•	 ”Når	jeg	sig
er	naturv

ejleder,	h
vad	tænker	du	

så?”

Efter besvarelsen af det sidste spørgsmål, skal du lige lade den optage et par sekunder, før du slutter din opta-

gelse ved at trykke igen på optagknappen.

Vær opmærksom på følgende

•	  Placering af motiv

•	  Baggrundslyde

	 Høje	bagg
rundslyd

e	eller	vi
nd	i	mikrofone

n,	vil	oft
e	overdø

ve	svaret
	fra	den	

du	optag
er.	Find	

	 	

 gerne et sted med få baggrundlyde og med læ.

•	 Modlys

 Det er bedst at have solen i ryggen når du optager.

Digitalkameraer

Du kan også bruge de fleste digitale spejlreflekskameraer til at optage video med, men her skal du være ekstra 

opmærksom	på	lyden
.	Hvis	man	ikke	h

ar	en	eks
tern	mikrofon,	

bør	man	kun	o
ptage	ind

endørs.	V
ideoer	o

pta-

get med kamera er ofte i bedre kvalitet, men fylder til gengæld mere.

Årskonference 2013 - Voxpop

Sådan får du en video op på 

FacebookGå ind på Facebookgruppen ”VOXPOP Naturvejleder”.

Tryk på 
Tryk derefter på ”Overfør billeder/video”.

Nu kommer en statusboks frem.
For at vedhæfte din video, skal du nu trykke på knappen ”Choose file”.

Find din videofil på din harddisk og markerer den ved at trykke én gang på den. Tryk herefter på knappen 

”Ånb”.

Nu er du tilbage til statusboksen.
Skriv en kort beskrivelse af videoen i statusboksen, fx ”Interview med af en teenager på gågaden i Herning”, 

og tryk derefter på knappen ”Slå op”.
Facebook åbner nu et nyt vindue for at oploade din video.

Alt efter størrelsen på videoen og din internetforbindelse, kan det tage ret lang tid at oploade videoen. Du 

kan sagtens lave andet på computeren mens den oploader, bare du ikke lukker vinduet.

Når videoen er færdig med at oploade, skal du trykke på knappen ”Luk”.

Efter nogle minutter vil videoen være til rådighed på facebook-siden.

Årskonference 2013 - Voxpop

Held og lykke...
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Sådan laver du en video med en 
smartphone
Først vælg programmet til at optage video med. Der kan være forskel på mærker og versioner af styresyste-
mer, men helt generelt bør I kunne finde programmerne her:

•	  Android
 Vælg programmet ”Videooptager” under oversigt med alle dine applikationer.
•	  iPhone/iPad
 Vælg programmet ”Kamera” på telefonen og kør slide baren (i nederste højre hjørne) fra foto til   
 video.

Drej skærmen så den er vandret og hold telefonen stille foran motivet, så stiller den selv skrapt.

Når du er klar til at stille dit spørgsmål, trykker du på optagknappen (ofte en rød rund knap på skærmen).

Stil følgende spørgsmål:
•	 ”Hvad	er	dit	navn?”
•	 ”Hvor	bor	du?”
•	 ”Hvad	er	din	beskæftigelse?”
•	 ”Når	jeg	siger	naturvejleder,	hvad	tænker	du	så?”

Efter besvarelsen af det sidste spørgsmål, skal du lige lade den optage et par sekunder, før du slutter din opta-
gelse ved at trykke igen på optagknappen.

Vær opmærksom på følgende
•	  Placering af motiv

•	  Baggrundslyde
	 Høje	baggrundslyde	eller	vind	i	mikrofonen,	vil	ofte	overdøve	svaret	fra	den	du	optager.	Find		 	
 gerne et sted med få baggrundlyde og med læ.
•	 Modlys
 Det er bedst at have solen i ryggen når du optager.

Digitalkameraer
Du kan også bruge de fleste digitale spejlreflekskameraer til at optage video med, men her skal du være ekstra 
opmærksom	på	lyden.	Hvis	man	ikke	har	en	ekstern	mikrofon,	bør	man	kun	optage	indendørs.	Videoer	opta-
get med kamera er ofte i bedre kvalitet, men fylder til gengæld mere.

Årskonference 2013 - Voxpop
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Sådan får du en video op på 
Facebook
Gå ind på Facebookgruppen ”VOXPOP Naturvejleder”.

Tryk på 

Tryk derefter på ”Overfør billeder/video”.

Nu kommer en statusboks frem.

For at vedhæfte din video, skal du nu trykke på knappen ”Choose file”.

Find din videofil på din harddisk og markerer den ved at trykke én gang på den. Tryk herefter på knappen 
”Ånb”.

Nu er du tilbage til statusboksen.

Skriv en kort beskrivelse af videoen i statusboksen, fx ”Interview med af en teenager på gågaden i Herning”, 
og tryk derefter på knappen ”Slå op”.

Facebook åbner nu et nyt vindue for at oploade din video.

Alt efter størrelsen på videoen og din internetforbindelse, kan det tage ret lang tid at oploade videoen. Du 
kan sagtens lave andet på computeren mens den oploader, bare du ikke lukker vinduet.

Når videoen er færdig med at oploade, skal du trykke på knappen ”Luk”.

Efter nogle minutter vil videoen være til rådighed på facebook-siden.

Årskonference 2013 - Voxpop

Held og lyk
ke...
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Den 4.-9. nov. 2012 holdt  
International Ranger  
Federation sin  
7. verdenskongres i Tanzania.  
Naturvejlederforeningen har 
været medlem af IRF siden 
den blev stiftet i 1992, og vi 
har deltaget aktivt i de fore-
gående kongresser.  
Denne gang havde IRF valgt 
at fokusere på Afrikas  
problemer med titlen  
”Working towards Healthy 
Parks, dealing with Hungry 
People”.  
Naturvejlederforeningens  
bestyrelse fandt det derfor 
ikke forsvarligt at bruge  
foreningens penge til at sende 
medlemmer til kongressen. 

I stedet tilbød jeg for egen regning at re-
præsentere Naturvejlederforeningen på 
kongressen. Og jeg inviterede min kone 
med. 

Kongressen
Der var 250 deltagere fra 40 lande til 
Kongressen, som blev afholdt på et af 
Tanzanias bedste hoteller. Vi havde valgt 
et ”standardværelse” på 70 m2. Der var 
kun ca. 50 deltagere fra Afrika – kon-
gressen var for dyr for afrikanske ran-
gers. Bortset fra en dag med udflugter 
bestod stort set hele kongressen af fore-
drag i store auditorier. Det var lidt kede-
lig, og min tanker gik til foregående 
IRF-kongresser, hvor den danske dele-
gation har skabt rav i den ved at pelse 
kaniner og tænde bål.  

En række lande havde ligesom jeg 
ikke taget temaet for kongressen alvorlig 
og holdt præsentationer om hvvd der 
skete i deres land. Særlig tankevækken-
de for mig var et indlæg fra Skotland. 
Her er der sket store besparelser på de-
res Rangerservice, og derfor er deres 

IRF’s 
7. Verdenskongres

Af Arne BondoAndersen.

Foto: Arne Bondo-AndersenVi var 23 deltagere fra Europa.
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forening ligesom Naturvejlederforenin-
gen gået ind og taget et øget ansvar for 
deres ordning.

Der var rigtig mange indlæg fra Tan-
zania, hvor ministre og topembeds-
mænd fortalte om deres situation og 
baggrunden for titlen på kongressen. De 
føler, sagde de, et stort ansvar for den 
enorme bestand af vilde dyr i Tanzania 
– og samtidig ved de, at Tanzania i høj 
grad i fremtiden skal leve af turister som 
kommer for at se dyrene. Men en stærk 
stigende befolkning skal have mad – og 
dyrene æder landmændenes afgrøder. 
Det er en konflikt mellem nutid og 
fremtid – derfor havde de kaldt kon-
gressen ”Working towards Healthy 
Parks, dealing with Hungry People”.  

Den bonde, der har fået hele årets 
majsafgrøder ædt af elefanter, skal brin-
ges til at forstå, at ”elefanter er nødven-
dige for fremtiden”. Det budskab skal 
rangerne formidle til lokalbefolkningen 
– men de lærer stort set kun våbenbrug 
på den 6 måneder lange rangeruddan-
nelse.

For mig at se er der ingen gode løsnin-
ger lige om hjørnet på konflikten mellem 
naturbevarelse og fødeproduktion i Tan-
zania. 

40% af Tanzania er fredet, og der er 15 
store nationalparker. Der er streng kon-
trol ved indgangene til nationalparkerne 
– man skal opgive pasnummer og tjekke 
ind og ud – og så koster det ca. 300 kr./
person at komme ind i en nationalpark. 
Penge bruges bl.a. til vejnet i national-
parkerne og til klassiske besøgscentre 
med plancher. Der er ansat 2700 rangers 
til at føre tilsyn med nationalparker og 

andre fredede områder – og hver ranger 
skal i gennemsnit føre tilsyn med 160 
km2. Målsætningen er, at hver ranger 
”kun” skal føre tilsyn med 25 km2 – der 
er lang vej endnu. Rangerne laver ikke 
formidling – det gør særlige freelance-
guider, som har været til eksamen hos 
Nationalparkservice og bestået. Det ko-
ster 120 kr./dag at leje en guide.       

En af rangernes hovedopgaver er at føre 
tilsyn med ”poaching”. Ordet dækker 
både krybskytteri og fangst med snarer 
og fælder. Jeg talte med en del rangers, 
og de var ikke glade. De var dårlig løn-
nede for et livsfarlig arbejde – der bliver 
dræbt mindst én om året. ”Poaching” 
dækker i Tanzania over 2 meget forskel-
lige begreber. Der er ulovlig jagt på ele-
fanter og næsehorn – ifølge rangerne på 
grund af skyhøje priser på elfenben og 
”næsehorn” i østen. Jagten drives af pro-
fessionelle koncerner med fly og hurtige 
biler og er en stor og alvorlig trussel 
mod næsehorn og elefanter. Der er fx 
kun 50 næsehorn tilbage i Tanzania. Og 

Jeg holdt et indlæg på Verdenskongressen om, 
 at også i et moderne, industrialiseret land,  
er naturvejledning nødvendig for at fremme  
naturforståelsen.
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så er der lokalbefolkningens jagt efter 
mad med snarer. Undersøgelser viser, at 
det vedrører under 1 % af den samlede 
dyrebestand og ikke er nogen trussel 
mod dyrebestanden. Men naturligvis 
kan man ikke acceptere, at fredede dyr i 
en nationalpark er et ”tag selv bord”.  
Rangerne fortalte, at de har arresteret 
ca. 1700 ”poachers” i år. Men, sagde de, 
”hovedparten var ude af fængslet igen 3 
dage senere. Til gengæld kom en ranger 
i fængsel for at have skudt en krybskyt-
te”. Uden øget opbakning fra politikere 
og domstole er kampen mod ”poachers” 
tabt i Tanzania, mente de menige ran-
gers jeg talte med. Derfor vil de gerne 
have en ranger-forening i Tanzania der 
kan være med til at øge rangernes anse-
else.

IRFs generalforsamling var stærk præ-
get af en dramatik valgkamp om præsi-
dentposten. Deanne Adams, der er pen-
sioneret ranger fra USA, har været 
præsident de sidste 6 år. Hun er dygtig 
og grundig og har gjort det udmærket – 
der er nu 60 foreninger som medlem-
mer af IRF. Og IRF er nu medlem af en 
række vigtige udvalg under FN og 
IUCN. Hendes udfordrer var Sean Will-
more fra Australien. Nogle af os mødte 
ham der i 2004 til IRFs kongres. Året ef-
ter sagde han sit job op og købte en fly-
billet jorden rundt. Undervejs besøgte 
han og filmede rangers og naturvejlede-
re i alverdens lande. Her i Danmark fil-
mede han Jes Aagaard, der brækkede et 
dyr. Det hele blev til filmen ”The Thin 
Green Line”, som også Naturvejlederfor-
eningen købte. Sean besluttede at opret-
te en fond og bruge pengene fra filmen 
til enker og børn efter rangers dræbt 
under udførelsen af deres arbejde. Siden 
har han brugt sin tid på at samle penge 

til denne fond til fordel for enker og 
børn efter rangers. Og det har han haft 
succes med.

Under valgtalerne repræsenterede De-
anne det grundige og stabile og Sean, 
der er sidst i 30érne, ungdom og dyna-
mik. Ved 1. valgrunde stod stemmerne 
lige – i 2. valgrunde vandt Sean præsi-
dentposten. Jeg har set det før – det er 
svært for en fra USA at vinde et valg 
hvis der er mange stemmeberettigede 
fra Afrika og Sydamerika.

Valget af et bestyrelsesmedlem for Euro-
pa forløb udramatisk – der var kun én 
kandidat, nemlig Florin Halastauan fra 
Rumænien, som blev genvalgt. Portugal 
annoncerede at de måske vil holde et 
europæisk seminar 2014. 

Men ellers fungerede Kongressen som 
det den skulle, nemlig som et forum for 
erfaringsudveksling. Jeg fik talt med 
rigtig mange deltagere fra mange lande.

Det globale billede er stort set det 
samme som i Danmark: 

• Der spares på pengene til rangers og 
naturvejledere – det går især ud over 
penge til uddannelse og rejser. Der-
for er det blevet sværere at holde in-
ternationale seminarer. 

• Antallet af rangers og naturvejledere 
stiger ikke selvom behovet er stort i 
fx Afrika. I nogle få lande er der sket 
afskedigelser.

• Deltagerne fra de lande der ikke har 
ranger- eller naturvejlederforeninger 
føler et stort behov for at få dannet 
en forening. Sydkorea påtog sig at 
være ”motor” for oprettelse af ran-
ger-foreninger i de asiatiske lande.

IRFs 8. Verdenskongres afholdes i  
Colorado, USA, i 2016. 
  o
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Efter kongressen var vi i en uge på 
”Post-tour” til Serengeti – en slette jeg 
altid har drømt om at besøge. Serengeti-
sletten er delt mellem Tanzania og Ken-
ya af en 500 km lang lige grænse fra 
Kilimanjaro til Victoriasøen. Grænsen 
er trukket efter en lineal i 1880erne af 
Tyskland og England,

der delte Østafrika imellem sig. Kili-
manjaro ligger syd for grænsen i Tanza-
nia. Historien beretter at grænsen blev 
trukket her fordi den tyske kejser Wil-
helm ønskede sig et bjerg med evig sne 
– derfor kom Kilimanjaro til at ligge i 
det der dengang hed Tysk Østafrika.

Sengenti er berømt af 3 grunde:
• Det er det mest dyrerige område i 

verden
• Her stod menneskets vugge for ca. 4 

mill. år siden – derfor er det verdens 
vigtigste arkæologiske område.

• Her har masaierne levet med deres 
kvæg på præcis samme måde i 
mindst 4000 år – et enestående styk-
ke kulturhistorie. 

En del af Serengeti er udlagt til national-
park – resten er fredet. Forskellen er, at 
masaierne fortsat lever med deres kvæg 

i det fredede område, men ikke i natio-
nalparken.

Serengeti er udnævnt til en af verdens 
7 vidundere, og nationalparken har fået 
alle de priser af FN m. v. som det er mu-
ligt at få.

Vi boede de første 2 dage i en masai-
landsby og deltog i livet her. Masaier går 
ikke på jagt og dyrker intet – de lever af 
og med deres kvæg og geder samt frug-
ter og urter fra naturen. Derefter var vi 
5 dage på Serengeti-sletten – dels i nati-
onalparken, dels i andre fredede områ-
der. På Serengeti-sletten er der skøns-
mæssig 2 mill. gnuer, ½ mill. zebraer, 
0,3 mill. gazeller og 0,2 mill. andre dyr 
såsom elefanter, giraffer, løver, hyæner, 
leoparder, aber og flodheste. I alt ca. 3 
mill dyr plus et væld af farvestrålende 
fugle. 

Der er anlagt 7 campingpladser i nati-
onalparken, og her sov vi i telte og faldt 
i søvn medens løverne brølede i bushen 
omkring os. Og om dagen kørte vi ud 
blandt de 3 mill dyr.

Serengeti er overvældende – jeg har 
aldrig oplevet noget lignende. Serengeti 
kan ikke beskrives - den skal opleves.

 o
   

Serengeti
Foto: Arne Bondo-Andersen
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Sundhed står som et af  
elementerne i naturvejleder-
nes formålsparagraf :  
At inspirere til en sundere og 
mere bæredygtig livsstil.  
Men sundhed er ikke et fast 
defineret begreb, så hvad  
mener vi, når vi siger det? 

Spørger vi naturvejledere, er svaret alt 
fra ”Al naturvejledning er sundhed” til 
”Sundhed er ikke noget naturvejledere 
skal beskæftige sig med”. I Sundheds-
netværket ønsker vi at starte en diskus-
sion og forsøge at indkredse en forståel-
se af sundhedsbegrebet, som kan være 
med til at skabe en fælles forståelse, som 
Naturvejlederordningen kan bygge sit 
videre arbejde omkring sundhed på. 

Derfor har vi bedt professor Karen 
Wistoft give en indføring i sundhedsbe-
grebet.

Af Karen Wistoft
professor (mso) ved Institut 
for Læring, Grønlands Univer
sitet og lektor ved institut for 
Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) AU, Tuborgvej 164, 
2400 København NV, <
Tlf: 26132653; 87163823, 
www.dpu.dk/om/kawi,  
kawi@dpu.dk 

Sundhed!  
Hvad snakker  
du om?

Hvilket sundhedsbegreb?
Når det handler om at fremme sundhed 
gennem naturvejledningen er det nød-
vendigt at afklare de værdier og sund-
hedsbegreber, der er impliceret. 

Begrebsspektret spænder lige fra et 
biomedicinsk begreb om sundhed, hvor 
sundhed forstås som det modsatte af 
sygdom eller lidelse, over et patogent 
begreb, hvor der især er fokus på, hvor-
for mennesker bliver syge, til et mere 
positivt og bredt sundhedsbegreb, hvor 
sundhed betragtes som noget, der har 
med ’det gode liv’ at gøre, og hvor man 
er mere optaget af, hvad der holder 
mennesker raske og friske – med refe-
rence til den såkaldte salutogenetiske 
idé, som blev udviklet i 1980’erne af so-
cialmedicineren Aron Antonovsky og 
tager udgangspunkt i menneskers ople-
velse af sammenhæng.

WHO har siden 1947 koblet de to di-
mensioner – det sygdomsfrie og det 
gode liv, og defineret sundhed som både 
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Denne artikel er en  
redigeret version.  
Artiklen ligger i sin fulde 
længde på Sundheds-
netværkets hjemmeside 
(www.natur-vejleder.dk 
under Faglige netværk/
Sundhed/Bøger, artikler 
mm). Her finder du også 
referencerne.

fravær af sygdom og livskvalitet (velvæ-
re) på den fysiske, psykiske og sociale 
bane. I Ottawa Chartret fra 1986 beskri-
ves sundhed endnu bredere som noget, 
der skabes af mennesker inden for de 
rammer, hvor de lærer, arbejder, leger 
og elsker – ved at yde omsorg for andre, 
ved at tage beslutninger og ansvar for 
sine levevilkår, ved at sikre, at det sam-
fund man lever i, skaber betingelser, 
som giver mulighed for at opnå sund-
hed.

Ser vi på spørgsmålet om, hvad sund-
hed i naturvejledningen er, ja så er det 
ikke indlysende, hvilket sundhedsbe-
greb, der er det dominerende. 

For alle naturvejledere har sundhed 
selvfølgelig en bestemt – men måske 
ikke altid lige klar – betydning, og hvad 
der menes, er afgørende for, hvordan ar-
bejdet bygges op omkring sundhed. En 
naturvejleders brug af et eller flere 
sundhedsbegreber vil have indflydelse 
på, hvordan han/hun vinkler sit sund-
hedsfremmende arbejde, hvordan han/
hun involverer børn og voksne i arbej-
det, hvordan handleansvaret tillægges 
de involverede eller gruppen, og endelig 
hvordan andre ’specialister’ på natur- og 
sundhedsområdet medtænkes i arbej-
det. 

Sundhedsorientering
Der skelnes ofte mellem to sundheds-
orienteringer: positiv/negativ og bred/
snæver. En positiv/negativ skelnen 
handler om, at aktiviteterne enten er 
positivt orienterede mod at skabe ople-
velser og livsglæde hos deltagerne, eller 
negativt afgrænsede med det formål at 
understøtte ’fravær af sygdom’, fx over-
vægt eller inaktivitet med hvad der føl-
ger af helbredsmæssige skavanker. En 
bred/snæver orientering har som regel 
med de sundhedsfremmende og fore-
byggende målsætningerne at gøre. De 
brede målsætninger involverer sociale 
og kulturelle forhold omkring sundhed, 
fx som det ovenfor er vist med henvis-
ning til Ottawa Chartret, mens de snæv-
re er fokuserede på individ- og adfærds-
mæssige aspekter, hvor begreberne 
livsstil, eget ansvar og risikoadfærd går 
igen.

Af sundhedspædagogisk forskning 
fremgår det, at der ofte er en positiv og 
bred forståelse af sundhed i de enkelte 
sundhedsfremmeindsatser, nogle gange 
kombineret med et fokus på særlige li-
delser eller risici, mens der i forhold til 
mere overordnede prioriteringer og 
strategier tænkes i risikobegreber og 
mere snævre mål baseret på klinisk vi-
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den om uhensigtsmæssig sundhedsska-
delig adfærd. Anden forskning i børn og 
unges sundhed viser, at sundhedsprofes-
sionelles sundhedsforståelse som oftest 
er positiv, og det er langt mere eftertrag-
tet at omtale en sundhedsindsats som 
positiv og aktivt involverende frem for 
en omtale, der fokuserer på uønsket ad-
færd. Derimod er der en tendens til, at 
sundhedsprofessionelle, når det handler 
om strategi og prioritering af målområ-
der, tænker mere i negative sundheds-
begreber og snævre målsætninger i for-
hold til risici.

De pædagogiske konsekvenser
Mange naturvejledere giver i dag udtryk 
for at mangle et fælles sundhedspæda-
gogisk udgangspunkt, som de betragter 
som en væsentlig udfordring for en seri-
øs og effektiv sundhedsindsats. Det er 
særligt forholdet mellem sundhedsfag-
lighed og pædagogisk faglighed, der 
kræver opmærksomhed. Hvor sund-
hedsfagligt orienterede medarbejdere i 
en kommune (typisk sundhedsplejer-
sker, sundhedskonsulenter, fysisk aktivi-
tetsinstruktører, rygestopinstruktører, 
fysioterapeuter m.fl.) øjensynligt sætter 
livsstilssygdomme og helbredsrisici i fo-
kus, tænker de pædagogiske og social-
pædagogisk orienterede medarbejdere 
(lærere og pædagoger) sundhed i for-
hold til børn og voksnes personlige ud-
vikling, læring og kompetenceudvik-
ling. 

Problemet for naturvejledningen kan 
være, at den adfærdsorienterede tilgang 
i mange tilfælde udelukkende handler 
om risikofaktorer, der har med den bio-
logiske eller fysiologiske sundhed at 
gøre, og man derved risikerer at tabe 
blikket for menneskers oplevelser i na-
turen, deres involvering og indflydelse 
på natur- og kulturmiljøforvaltning, de-
res trivsel, selvværd, og robusthed, dvs. 
deres mentale sundhed.

En blandet sundhedsorientering op-
står typisk, fordi man på den ene side 
orienterer sig snævert efter livsstil, mens 
man på den anden side samtidig tilret-
telægger naturvejledningen ud fra en 
bredere, emancipatorisk og mere bære-
dygtighedsorienteret tilgang, der også 
indbefatter forståelse for biologisk 
mangfoldighed, miljøbevidsthed og der-
med også menneskers egen opfattelse af 
såvel natur som sundhed. 

Værdiafklaring
Den danske naturvejledertradition har 
gennem årene vist, at erfaringer med at 
leve et sundt liv udtrykkes på vidt for-
skellig vis, natur- og miljø-kulturelt, in-
dividuelt og socialt og giver grundlag 
for forskellige muligheder, når det dre-
jer sig om at fastlægge betydningen af 
sundhed. Et sundhedsbegreb kan såle-
des ikke afklares uden værdiafklaring.

Værdiafklaring handler dels om at 
gøre sig sit eget beslutnings- og hand-
lingsgrundlag bevidst og dels om at tage 
hensyn til andres opfattelser, hensyn og 
beslutninger. De værdier, man værner 
om, hvad enten de er koblet til naturen, 
miljøet eller er sociale eller individuelle 
har betydning for de beslutninger, man 
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Følgende spørgsmål kan  
være med til at træne en  
værdiafklaring: 

• Hvordan spiller mine erfaringer og min fag-
lighed sammen med min målgruppes  
værdier? 
 

• Er jeg overhovedet i stand til at få øje på de 
værdier, min målgruppe knytter til sund-
hed? 
 

• Hvordan ser det ud for mine kolleger eller 
samarbejdspartnere – hvilke værdier vær-
ner de om og hvordan tager de hensyn til 
vores målgruppers værdier? 
 

• Er der noget ved min professionelle eller 
pædagogiske rolle, jeg skal lægge særlig 
vægt på, eller noget jeg skal søge at udvikle 
i forbindelse med varetagelsen af mine 
sundhedspædagogiske opgaver, for at vi 
naturvejledere i fællesskab kan blive bedre 
i stand til at levere en indsats, der tager af-
sæt i menneskers værdier og behov? 

tager. Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at en værdiafklaring eller en værdi-
reflektion ofte er en form for personligt 
udviklingsarbejde. Hvorvidt det lykkes 
den enkelte naturvejleder at arbejde 
værdireflekteret afgøres af kvaliteten af 
den proces, hvormed der skabes åben-
hed og involvering. Evnen til at etablere 
åbne og undersøgende relationer til 
mennesker, man har med i naturen, er 
en forudsætning for at kunne arbejde 
værdiafklaret. Ingen individuelle værdi-
er kan nemlig iagttages direkte – de til-
hører bevidtheden, dvs. tanker, følelser, 
drømme, håb m.m. Først i det øjeblik de 
kommunikeres, kan naturvejlederen 
inddrage dem. Derfor må man som ud-
gangspunkt interessere sig for sin egen 
og andres forståelse af, hvad målet med 
det sundhedsfremmende i naturvejled-
ningen er, og eventuelt også hvad det er 
man samarbejder om. Man må interes-
sere sig for, hvilken viden og værdier 
ens målgruppe har, og for hvordan de 
via naturoplevelser og dialog kan kom-
me til at handle mere kvalificeret, hvil-
ket er noget ganske andet end livsstil-
sændringer efter på forhånd udstukne 
retningslinjer. Endelig må naturvejlede-
ren løbende vurdere sin egen professio-
nelle eller pædagogiske rolle og være 
indstillet på at justere sine aktiviteter 
ved også at være åben overfor kollegers, 
samarbejdspartneres og målgruppers 
værdier.

 o
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Ny formidling  
af Stevns Klint
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En app med animationer, film, 
artikler, infographics og spil 
samt 100 skilte og en ny hjem-
meside. Det er resultatet af et 
formidlingsprojekt om Stevns 
Klint, som Østsjællands Muse-
um har udviklet med støtte fra 
Nordea-fonden. 

Stevns Klint rummer et væld af historier 
om klintens særegne natur, kalkens kul-
turhistorie, om halvøens centrale rolle 
under Den Kolde Krig og om forklarin-
gen på dinosaurernes uddøen, der gem-
mer sig i klinten. 

I Stevns Klint App linkes disse histori-
er til kort over Stevns Klint, og ved 
hjælp af GPS ledes gæster frem til de 
steder, hvor de gode historier findes. På 
skilte, der er stillet op langs en cirka 20 
km lang trampesti ved klinten, kan man 
også læse uddrag af historierne. 

Verdensarv, Koldkrig og trækfugle
En af Stevns Klints hovedattraktioner er 
det dramatiske kapitel i Jordens historie, 
der gemmer sig mellem klintens meter-

tykke lag af kridt og kalk. Et ganske 
tyndt lag af Fiskeler fortæller historien 
om, hvordan dinosaurerne og mere end 
halvdelen af alle dyrearter blev udslettet 
for 65,5 millioner år siden, da en astero-
ide ramte Jorden. Stevns Klint er det 
bedste sted i verden at se dette dramati-
ske lag og er derfor kandidat til UNE-
SCO’s liste over verdensarv. 

Stevns Klint er ikke alene en geologisk 
naturperle i verdensklasse, den er også 
en af landets bedste trækfuglelokaliteter, 
den rummer en middelalderkirke på 
randen af afgrunden og det underjordi-
ske koldkrigsanlæg Stevnsfort, som er et 
monumentalt spor fra Den Kolde Krig.

Alle disse emner og mere til bliver 
formidlet i den nye app, der bl.a. også 
indeholder bestemmelsesnøgler til som-
merfugle, rovfugle og fossiler i klinten. 

Besøgsstederne Stevns Museum, 
Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Stevns 
Naturcenter, der alle ligger ved Stevns 
Klint, er en del af Østsjællands Muse-
um, og den stærke formidling af klinten 
indenfor så bredt et emnefelt er et resul-
tat af tæt et samarbejde mellem de for-
skellige steders fagfolk.

 o

Af Kirsten Føns,  
Naturvejleder,  
Stevns Naturcenter  
Kalklandet, 
kf@oesm.dk

FAKTA OM DEN 
NYE APP:
Den nye app er gratis og kan 
downloades fra App Store og 
Google Play. Derudover kan 
den hentes gratis fra wifi 
hotspots opsat ved udvalgte 
steder langs klinten.

Se mere på: http://www.kal-
klandet.dk/download-app-til-
din-mobiltelefon

Når den nye app er downloa-
det, indeholder den det mate-
riale, man som gæst skal bruge 
til, at planlægge sit besøg og 
finde rundt ved Stevns Klint. 
Det betyder, at brugeren ikke 
behøver adgang til internet – 
som er en mangelvare langs 
klinten.

God tur!
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Som naturvejledere har vi 
som regel travlt med at  
formidle biologisk viden, og 
hurra for det. Det er en både 
spændende og vigtig opgave, 
men med Naturskolen Åløkke-
stedets beliggenhed tæt ved 
Vindinge Å, har jeg ofte haft 
lyst til at inddrage det strøm-
mende vand og vandets kraft 
og energi i min formidling. 

Jeg har haft lyst til at bruge vandet til at 
anskueliggøre nogle af fysikkens regler 
og love. Det blev muligt den 11. maj 
2012, hvor der var indvielse af vandeks-
perimentariet ved Naturskolen Åløkke-
stedet.

Vandeksperimentariet imødekommer 
ønsker fra natur/teknik- og fysiklærere 
om i højere grad, at kunne anskueligøre 
teknikken og fysikken som en del af na-
turformidlingen. Her er det muligt at 
lege og eksperimentere med kraften i 
det strømmende vand, og der kan arbej-
des med overførsel og omsætning af 

Ny vinkel på  
den naturfaglige 
formidling

Af Elsebeth Pedersen, 
Naturvejleder  
Naturskolen Åløkkestedet  
Hudevad Byvej 20  
5792 Årslev  
tlf. 63750990

Foto: Niels Hornstrup
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energi fra møllehjul til kornkværn og 
fra møllehjul til dynamo. En arkimedes-
snegl, en gårdpumpe og en kædepumpe 
er eksempler på forskellige teknikker til 
at løfte vand, og der kan arbejdes med 
vandets tilstandsformer, flyde/synke for-
søg og opdrift.

Vandeksperimentariets beliggenhed 
tæt på Vindinge Å, gør det naturligt, at 
inddrage kulturhistorien om mølledrift 
og vandkraft langs Åen gennem mange 
generationer.

Når økonomien tillader det, er det 
muligt at udvide med flere møllehjul, 
sluseanlæg og bølgemaskiner.

Sommerens besøg af skoleklasser ved 
vandeksperimentariet har vist, at børne-
ne bliver meget optaget og engageret af 
arbejdet – lige hvad vi havde drømt om.

 o 

Foto: Niels Hornstrup

Foto: Niels HornstrupFoto: Niels Hornstrup
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Konference d. 21 - 22. marts 2013 - Metropol

BIG BANG er Danmarks nye, store naturfagskonference og –messe. Konferencen afholdes for 
første gang den 21. til 22. marts 2013 i København, og det bliver to dage med internationale 
talere, summende messestemning og inspiration til at forny undervisning i naturfag.
En række stærke arrangører er gået sammen for at gøre BIG BANG til et brag af en konference - 
intens, intelligent og inspirerende for alle, der arbejder med naturfagsundervisning.

www.bigbangkonferencen.dk

TILMELD DIG 
FRA 

1. DECEMBER

KUN

450 kr
For to dage med 
faglig inspiration

Naturfags-dating 
 
Find sammen med lærere på NTSnet

visningsforløb og aktiviteter, som kan 
inddrages i de naturvidenskabelige fag. 
NTSnet indeholder desuden en kalen
der med over 100 kommende, naturfag-
lige begivenheder, og et tredje værktøj 
er det interaktive kort ”Tæt på dig”, 
som giver lærerne overblik over mulig-
hederne i nærområdet.

Tilbyder I undervisningsforløb, aktivi-
teter, eller har I planlagt en begivenhed, 
som kan inddrages i undervisning, så 
kan I registrere tilbuddet på NTSnet og 
komme på landkortet, så lærerne kan 
finde jer.

Sådan opdaterer I besøgstilbud på NTSnet
Det er ganske let at komme i gang: I skal 
blot klikke på ”Opret bruger” øverst på 
www.ntsnet.dk og udfylde tilmeldings-
formularen. Når I er logget ind, klikker 
I ind på en af de omtalte funktioner i 
menuen, hvor der via en enkelt knap gi-
ves mulighed for at oprette nye steder, 
undervisningsforløb og begivenheder.

NTS-centeret har allerede lagt mange 
uformelle læringsmiljøer ind på hjem-
mesiden, så hvis din arbejdsplads allere-

Det er blevet nemmere for  
naturvejledere at score  
partnere ude på skolerne  
– sådan rent fagligt, forstås.
NTS-centeret har udviklet  
NTSnet, som skolelærere  
bruger til at få inspiration til 
undervisning i natur, teknik 
og sundhed, og det er godt 
nyt for naturskoler og andre 
uformelle læringsmiljøer,  
der er klar på at byde lærerne 
op til dans.

Vis jer frem på NTSnet
Hjemmesiden rummer nemlig en række 
værktøjer, som I som naturvejledere kan 
bruge til at skabe opmærksomhed om 
jeres tilbud og tiltrække undervisere fra 
grundskolen og ungdomsuddannelser. 

En af de interessante funktioner er 
”Til din undervisning”, hvor lærerne 
kan søge blandt hundredevis af under-

Af Jonas Salomonsen og  
Thora Bundgaard Sørensen

Yderligere kontakt:
Thora Bundgaard Sørensen, 
tbs@ntscenteret.dk
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Konference d. 21 - 22. marts 2013 - Metropol

BIG BANG er Danmarks nye, store naturfagskonference og –messe. Konferencen afholdes for 
første gang den 21. til 22. marts 2013 i København, og det bliver to dage med internationale 
talere, summende messestemning og inspiration til at forny undervisning i naturfag.
En række stærke arrangører er gået sammen for at gøre BIG BANG til et brag af en konference - 
intens, intelligent og inspirerende for alle, der arbejder med naturfagsundervisning.

www.bigbangkonferencen.dk

TILMELD DIG 
FRA 

1. DECEMBER

KUN

450 kr
For to dage med 
faglig inspiration

de findes på kortet, kan I få overdraget 
rettighederne til stedet, så I kan opdate-
re jeres tilbud løbende.

For selv at kunne vedligeholde oplys-
ningerne fremover skal I blot:

Oprette en bruger - Sende en mail til 
info@ntsnet.dk, hvor I fortæller hvilket 
brugernavn, som oplysningerne på jeres 
uformelle læringsmiljø skal overføres 
til.

Mød lærerne – ansigt til ansigt
NTS-centeret har også et andet initiativ 
på vej for at parre lærere og naturvejle-
dere..

Det er den store naturfagskonference 
BIG BANG – Naturfag for fremtiden, 
der afholdes for første gang den 21. 
marts til 22. marts 2013 i København. 
Konferencen er en sammensmeltning af 
en lang række mindre konferencer og 
begivenheder, som stærke organisatio-
ner står bag, så der er lagt op til et brag 
af en naturfagskonference.

Konferencen er inddelt i seks spor og 
en messe, og et af de spor – sporet om 
samarbejde - henvender sig særligt til de 
uformelle læringsmiljøer. Der vil blive 
vist mange lærerige eksempler på sam-
arbejder mellem uformelle og formelle 
læringsmiljøer, og det er også stedet, 
hvor I kan møde masser af lærere ansigt 
til ansigt.

Hvem ved – måske er det der, I skaber 
kontakten til jeres næste frugtbare part-
nerskab?

Læs mere om BIG BANG og tilmeld 
jer på www.bigbangkonferencen.dk. Der 
er plads til 520 deltagere i konferencen, 
så skynd jer at melde jer til, hvis I er in-
teresserede.

 o

Konference d. 21 - 22. marts 2013 - Metropol

BIG BANG er Danmarks nye, store naturfagskonference og –messe. Konferencen afholdes for 
første gang den 21. til 22. marts 2013 i København, og det bliver to dage med internationale 
talere, summende messestemning og inspiration til at forny undervisning i naturfag.
En række stærke arrangører er gået sammen for at gøre BIG BANG til et brag af en konference - 
intens, intelligent og inspirerende for alle, der arbejder med naturfagsundervisning.

www.bigbangkonferencen.dk

TILMELD DIG 
FRA 

1. DECEMBER

KUN

450 kr
For to dage med 
faglig inspiration

BIG BANG 
- Danmarks nye nationale natur-
fagskonference og messe - afhol-
des første gang torsdag den 21. til 
fredag den 22. marts 2013 i Køben-
havn. Det bliver et brag af en kon-
ference - intens, intelligent og in-
spirerende for alle, der arbejder 
med naturfagsundervisning. Læs 
mere på www.bigbangkonferen-
cen.dk

NTSnet 
er en ny undervisningsportal, dre-
vet af NTS-centeret, hvor aktivite-
ter, forløb, materialer, projekter og 
besøgstilbud inden for undervis-
ning i natur, teknik og sundhed er 
samlet.
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Miljøminister Ida Auken har 
besluttet at udarbejde en na-
tional friluftspolitik, og hun 
havde i den anledning invite-
ret til workshop i Bella Center 
den 30. nov. 2012. Naturvejle-
der-foreningen var med og 
undrer sig over fraværet af for-
midling.

Workshoppen om den nye nationale fri-
luftspolitik var et tilløbsstykke – der var 
356 deltagere fra en meget bred kreds af 
organisationer og institutioner. Natur-
vejlederforeningen deltog med formand 
Jes Aagaard og næstformand Arne Bon-
do-Andersen. Kasserer Tomas Vilstrup 
deltog for FDF. 

Forud for workshoppen var der gået 
en proces, hvor de tilmeldte deltagere 
kunne stille hinanden spørgsmål på 
kryds og tværs, det blev kaldt en konfe-
rencestafet.

Formidling kom med som en skæv vinkel
Efter Ida Aukens velkomst blev vi præ-
senteret for resultaterne af konference-
stafetten. På grundlag af de mange hun-
drede spørgsmål og svar havde en 
facilitator fra firmaet Tankespot udar-
bejdet en liste på 10 emner, som lå del-
tagerne på sinde, og nu skulle vi i små 
grupper sætte kød på temaerne. For-

midling eksisterede ikke blandt emner-
ne. Jeg var så heldig at komme i en jo-
kergruppe, der skulle finde frem til de 
”skæve vinkler”, som ikke var dækket af 
de 10 emner. I vores gruppe var vi enige 
om, at formidling er et nødvendigt led i 
en friluftspolitik, hvor der satses på øget 
adgang til naturen. Vi foreslog derfor 
”moderne formidling” som et tema i 
den kommende nationale friluftspolitik, 
og det blev skrevet op på vor plakat i det 
store møderum.

En problematisk demokratisk proces
Efter frokost havde facilitatoren egen-
hændig udvalgt 16 forslag blandt forsla-
gene på

plakaterne. Dem skulle vi så stemme 
om via SMS, så der blev 10 tilbage som 
pejlemærker for en ny national frilufts-
politik i Danmark. Formidling var hel-
ler ikke denne gang blandt de emner, 
der fandt nåde for facilitatoren. Vi fik 
altså lov til at stemme om de emner fa-
cilitatoren syntes, vi skulle have lov til, – 
det kaldes ”en demokratisk proces”.

Herefter var der igen gruppearbejde 
for at ”sætte kød” på de 10 pejlemærker. 
Resultatet skulle vi få før jul samtidig 
med en køreplan for det videre arbejde 
med en ny national friluftspolitik.

Arne Bondo-Andersen

Hvor er formidlingen i den 
nye nationale Friluftspolitik?
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Studietur, konference 
og seminar i Sverige i 
2013

Den 15. -18. juni 2013 holder Interpret 
Europe, National Association for Inter-
pretation (USA) og Center for Naturvej-
ledning i Sverige en international konfe-
rence i Sigtuna tæt på Stokholm. Titlen 
på konferencen er “Sharing our natural 
and cultural heritage:interpretation can 
make us citizens of the world”. Der er 
kun reserveret 45 pladser til deltagere 
fra Europa, så det er jo til at overse. 
Program og tilmelding finder du på 
http://www.interpret-europe.net/top/
whats-on/events/international-confe-
rence-2013.html

Dagen før kongressen afholdes der på 
opfordring fra Naturvejlederforeningen 
et Nordisk – Baltisk seminar i Upsala. 
Her vil nogle af de verdensberømte 
foredragsholdere, der kommer til kon-

Invitation til ERFA-dag 
6. februar 2013

Naturvejlederforeningens bestyrelse har 
besluttet at samle alle foreningens re-
præsentanter i Friluftsrådet Kredse og i 
de Grønne Råd til en ERFA-dag på Kol-
ding Naturskole d.6. februar 2013.

Her vil vi udveksle erfaringer og disku-
tere, hvordan vi kan bruge vore platfor-
me i Friluftsrådets kredse og i de Grøn-
ne Råd til at fremme naturvejledning og 

gressen, bl.a. Sam Ham, komme med 
oplæg. Og så vil vi udveksle erfaringer 
blandt de nordiske og baltiske lande og 
diskutere, hvordan vi kan ”sætte mere 
turbo” på det nordisk-baltiske samar-
bejde. 

Naturvejlederforeningen overvejer at 
lave en 4 dages studietur til Sverige den 
13.-16- juni 2013 for 20 danske natur-
vejledere. Udover at deltage i seminaret 
den 14. juni vil vi besøge svenske natio-
nalparker og studere deres formidling.

Er du interesseret i at deltage i studietu-
ren, kan du tilkendegive en uforpligten-
de forhåndsinteresse ved at maile til Bo 
Storm på BOST@frederikshavn.dk.

bæredygtig brug af naturen. Vi vil også 
diskutere bynatur og naturvejledning i 
byer – belyst med spændende eksem-
pler. 

Skynd dig at reservere dagen, program 
og dagsorden udsendes ved årsskiftet. 
Har du spørgsmål kan du ringe til Arne 
Bondo på telefon 7467 1164.
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Landet
rundt Indberetninger fra

lokalredaktører 

Tommy

Preben

Peter

Thor

Arne

Sabine

Jesper

Lokalredaktører

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

Sabine Jensen 
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk

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

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

Jesper Vagn Christensen
NST Fyn
jvc@nst.dk

Thor Hjarsen
Red Barnet
thj@redbarnet.dk

Peter Baloo Laurents 
4H Sjælland
baloo@laurents.net

NATURvejleders syv lokalredaktører 
sidder derude og venter på dig - lokal-
redaktørerne 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.

Skriv til din lokalredaktør!
Hvis der er ændringer i ansættelsesfor-
hold, eller hvis du har arrangeret eller 
deltaget i noget, der kunne være inspire-
rende for andre naturvejledere, så skriv 
til din lokalredaktør om det.

Intet er for småt til ”Landet Rundt”...
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Pilotprojekt omkring Naturvejledernetværk i det vestjyske
Projektet blev skudt i gang d. 12. nov. med 18 deltagere. Pilotprojektet løber i vinter-
halvåret 2012/2013 og består af 4 workshops. Det primære formål med workshop-
forløbet er, at transformere Naturvejledernetværk Vest til et udviklingsorienteret 
netværk, hvor fokus er at skabe innovation, fokus og læring for den enkelte net-
værksdeltager. Det er uddannelseskonsulent Thomas Larsen Schmidt fra Friluftsrå-
det og chefrådgiver Christa Brønd fra Manto, der har ansvaret for forløbet. Når Na-
turvejleder-netværk Vest er kommet i mål, er det meningen at der derefter tages fat 
på de resterende seks netværk.

To fluer med et smæk i Bundsbæk Naturpark
Den 9. sept. var der arrangeret et væld af aktiviteter i Bundsbæk Naturpark, hvor 
man på én gang holdt Naturens Dag og indvielse af en ny aktivitetshytte. Et samar-
bejde mellem DGI, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Museum.

Ca. 220 mennekse store som små kom for at indvie den ny aktivitetshytte, der blev 
fulgt på vej med bevingede ord fra Museumsdirektør Kim Clausen samt Friluftsrå-
dets kredsformand Poul Henning Knudsen til at klippe den røde snor. Den fine 
shelterplads med den nye aktivitetshytte havde fået markedsstemning, med boder 
med naturens egne ingredienser i form af honning, kryddersalt, marmelader, snaps 
og øko grønsager. Man kunne bage sin egen pandekage eller skvalderkålbrød over 
bål og den lokale Slagter Sørensen solgte varme pølser. Derudover var der bueskyd-
ning, gps-løb, snitte aktiviteter og løbende naturture omkring snapseurter, teurter, 
landart, rakker, m.m. 

Denne lækre ny aktivitetshytte er ikke kommet gratis til os. Vi kan derfor ikke 
takke nok for den økonomiske støtte vi har fået fra Friluftsrådets Tips- og Lotto-
midler, samt fra lokale erhvervsdrivende. Resultatet står nu færdigt - klar til at blive 
benyttet af skoler og institutioner, foreninger, naturvejledere og naturligvis alle med 
interesse for nye og spændende oplevelser i Bundsbæk Naturpark. 

47
NATUR vejleder  •  21. årg.  •  nr. 4  •  2012



Landet
rundt Indberetninger fra

lokalredaktører 

NaturskolebogeN markerer 25 års naturskoledrift i Viborg
På FN-dagen d. 24. oktober 1987 indviede miljøminister Chr. Christensen Natur-
skolen ved Hald. Samme år blev naturvejlederordningen sat i søen, som optakt til et 
sandt boom for naturvejledning og naturskolevirksomhed, der de næste to årtier 
satte Danmark i front på dette felt.

Naturskolen ved Hald har siden, i kraft af det kommunale jordskælv i 2007, ud-
viklet sig til Naturskolen i Viborg Kommune, og 24. oktober i år fejrede vi 25 års ju-
bilæet ved bl.a. at uddele NaturskolebogeN til de lidt over hundrede gæster, der i da-
gens løb kikkede forbi.

NaturskolebogeN er en håndbog i naturskoledrift, hvor vi har beskrevet natursko-
lernes historie, organisatoriske placering og praktiske drift i stort og småt. Hoved-
parten af bogen indeholder en grundig beskrivelse af et halvt hundrede forskellige 
aktiviteter, vi har haft succes med gennem årene. 

Vi havde valgt at fejre jubilæet ved, i naturskolens ånd, at tage gæsterne med i sko-
ven. I dagens anledning havde vi fået de dygtige elever fra ”Passion for food” på 
Mercantec – sammenslutning af teknisk skole og handelsskolen m.fl. - til at lave og 
servere stenaldermad for gæsterne.

På skovturen fik gæsterne derudover lov til at afprøve en del af vores aktiviteter 
fra at hejse hinanden op i flagstangen til en regulær sneboldskamp.

Efter jubilæet har vi sat os for at ”genopfinde naturskolen” for at tage et godt afsæt 
til de næste 25 år. I den forbindelse har vi søgt Undervisningsministeriet om at blive 
godkendt som ”Ny nordisk Naturskole”. Det er der ganske vist ikke officielt noget 
der hedder, men det kan det måske komme til.

Vi håber nogen vil anmelde NaturskolebogeN særskilt, men den kan allerede nu 
købes via vores hjemmeside www.viborg.dk/naturskole . Prisen er så foruroligende 
lav som 100 kr. + porto, hvilket kan lade sig gøre, fordi Tips- og Lotto midlerne har 
betalt halvdelen af trykningen.

Jens Frydendal, jf3@viborg.dk
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God start på nyt frivilliglaug på DGI Karpenhøj
Et nyt frivilliglaug på DGI Karpenhøj Natur- og Friluftscenter (Mols) er nu oppe at 
køre – og her ½ år efter opstarten må vi melde det som en klar succes. Det føjer sig 
så til tidens trend med mere og bedre frivilllighed, og sjovt at starte det samtidig 
med, at jeg deltager i det netop nystartede Naturvejleder-Netværk Frivillighed. Star-
ten gik med et ÅbentHus-arrangement på Nationalpark-dagen 26. maj – en presse-
meddelelse sørgede for at aviserne skrev godt om det.

Vi har nu 18 frivillige, som virkelig er den ny tids frivillige – dygtige, ambitiøse, 
selvstændige og selvledende. Alder 32-72 år. Lærer, journalist, smed, psykiater, læge, 
guide, gartner, friluftsvejleder, historiker, skovmand, direktør og dramatiker. En 
guldgrube af kompetencer, der både vil lave praktisk arbejde, formidle, lære og give 
noget. Meget aktive mennesker, hvor en af de største udfordringer er at finde fælles 
mødedage – så vi prøver en fleksibel modul-og-arbejdskort-model.

DGI Karpenhøj er jo selv rundet af frivilligheden i breddeidrætten (Danske Gym-
nastik- og Idrætsforeninger), men vi er så kommercielle i vores nuværende center-
drift, at vi måtte definere frivilligopgaverne klart, for ikke at tjene penge på frivillige. 
De udfører derfor vedlighold og udvikling i det åbne gratis besøgscenter heroppe – 
den skelnen er hidtil let at opretholde.

Lige nu er jeg ved at starte endnu et Frivilliglaug – i hele Syddjurs – der skal passe 
de ca. 70 genfundne gamle granit-vejvisersten. En unik kulturhistorisk perle i områ-
det, som jeg har dyrket frem – men som manglede pasning, opmaling mm. Så frivil-
ligheden er i den grad på Karpenhøj-dagsordnen for tiden.

Jens Reddersen (jr@karpenhoej.dk)

Selvstændig naturvejleder i skovene syd for Århus
Fra 1. august har naturvejleder Torben Gang Rasmussen slået sig op som selvstæn-
dig naturvejleder i skovene syd for Århus. ”Som århusianer, biolog, naturvejleder på 
hold 1 og med lyst til fortsat at være naturvejleder, åbnede vejen sig for ham, da År-
hus Kommune 1. januar i år lukkede naturcentrene ved Ørnereden og Sølyst” for-
tæller Torben Gang Rasmussen.

Torben Gang Rasmussen har virket som højskolelærer, naturvejleder på Sydfyn og 
Øhavet samt forfatter. I de seneste år har han været dagpengemodtager. I efteråret 
2011 fik han tilladelse til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Forudsætningen 
var dog, at han til enhver tid kunne varetage et fuldtidsjob. I praksis betyder det, at 
naturvejledning skal ske i aftentimerne eller weekender.

Med titler som ”Aftenvandringer i august”, ”Svampeture” og ”Historiske løvfalds-
ture med naturfortælling” har han gennemført ugentlige vandringer fra udvalgte 
steder i skovene syd for Århus. Der er ingen tilmelding og gebyr på 50 kr. pr. person 
er blevet opkrævet ved turstart. ”Indkomsten er blevet opgivet til Skat og modregnet 
dagpengene”, indskyder Torben Gang Rasmussen. På www.torbengang.dk kan du 
læse mere om Torben Gang Rasmussens virke som naturvejleder.

Preben Bach
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Landet
rundt Indberetninger fra

lokalredaktører 

Natur- 
oplevelser 
for livet...

Tilskud til friluftsliv
Har du en god idé, som kan give dig og andre forståelse for naturen 
og oplevelser i det fri?

Så har Friluftsrådet måske pengene - og det er nemt at søge!

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

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

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

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

Tips- og Lottomidler  
til Friluftslivet  
administreres 
af Friluftsrådet

En tidlig morgen ved floden Ganges
For kort tid siden meddelte Naturstyrelsen, at de var begyndt at kikke på Jørn Ut-
zons 40 år gamle skitser til et besøgscenter ved Hammershus. 

Det glædede mig meget, og mine tanker gik 40 år tilbage i tiden – til først i 
1970erne. Det var før Miljøministeriet blev dannet, og jeg arbejdede i Kulturmini-
steriet med fredninger og kulturhistorie.

Vi havde bedt den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon om et forslag til et besøgs-
center ved Hammershus, og så oprandt dagen hvor vi skulle have forelagt forslaget.

”En tidlig morgen stod jeg nede ved floden Ganges i Indien” sagde Jørn Utzon. 
”Tågen var ved at lette. Konerne kom med deres vasketøj. Husbådene lå som perler 
på en snor langs bredden. Og pludselig viste jeg hvordan et besøgscenter ved Ham-
mershus skal se ud”.

Jørn Utzon skitserede herefter sine tanker om et besøgscenter: En bro fra P-plad-
sen langs sprækkedalens venstre side og derfra tværs over dalen til Hammershus. 
Og langs broen en række servicebygninger ”som perler på en snor”.  

Der var ingen tvivl om at dette besøgscenter ville blive en attraktion. Og forslaget 
affødte en god og principiel debat: Skal man bygge en attraktion ved siden af en at-
traktion som Hammershus ? Eller skal man bygge et ydmygt besøgscenter der ikke 
konkurrerer med hovedattraktionen ?

Vi valgte dengang den ydmyge løsning. Det er spændende hvad vi vælger nu!  
Arne Bondo-Andersen, arne1864@bbsyd.dk 
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NYHED FRA SCANDIDACT

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

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

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

www.scandidact.dk

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

Nyheds-

brev

nyhedsbrev 

nyheder · tilbud 
inspiration · artikler

 

 

at blive opdateretaldrig har det  
været lettere

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf. 7524 4966 info@frederiksen.eu 
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod Fax 7524 6282 www.frederiksen.eu 

Afd. Aarhus:  Silkeborgvej 765 J
8220 Brabrand

® 
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