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

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

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

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.
Årskonferencen 2013
afholdes d. 3.-5. april
på Højskolen Marielyst
Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

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

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

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

Bestyrelsen:
Jes Aagaard (formand)
Arne Bondo-Andersen
Peter Laurents
Kirsten Blicher Friis
Bjarke Birkeland
Tomas B. Vilstrup
Rikke Laustsen
Jørn Chemnitz
Tommy Jensen
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Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
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Medlemsskab og adresseændring:
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ret at læse i finansdrengenes budgetter
og regneark. Det betyder at jeg ikke
længer har Naturstyrelsens opbakning
til at deltage i foreningsarbejdet og derfor selv skal finansiere de timer, der er
brugt på formandshvervet. Mine argumenter om at foreningsarbejdet har tilført Naturstyrelsen inspiration og profil
har ikke gavnet meget. På vores sidste
møde i Naturvejledning Danmark, måtte vi da også konstatere at Naturstyrelsen ikke var til sinds at bidrage til naturvejledning fremadrettet.
Som I ved har jeg altid haft fart på, og
været heldig med at få tilbudt fantastiske opgaver og oplevelser. Jeg har dog
måttet sande at min krop ikke længer vil
være med til den konstante høje fart.
Min læge siger jeg skal tage lidt af gassen af, hvilket jeg har meget respekt for.
Vi kender vis alle dem, der er kørt ud
over kanten og pådraget sig livslange
skrammer.
Der er altså et akutjob ledig som formand for Naturvejlederforeningen! Bestyrelsen har selvfølgelig ageret som
headhunter op til konferencen for at
prikke egnede kandidater. Men det kan
jo være der blandt vores mange medlemmer sidder et emne, der brænder for
at prøve kræfter med en formandspost.
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Foreningens Leder

Kære læsere
I indkaldelsen til Naturvejlederforeningens generalforsamling, som løber af
stablen d. 3. april på Marielyst Højskole
i forbindelse med vores årsmøde, står
der sort på hvidt at jeg stopper som formand for foreningen, eller sagt med generalforsamlingssprog, så genopstiller
jeg ikke.
Det har været en svær beslutning, som
jeg gerne vil uddybe i det følgende, men
først vil jeg takke den siddende bestyrelse, som gennem de sidste to år vist mig
stor tillid og været kæmpe gode støtter i
vores fælles arbejde med at fremme naturvejledning i Danmark. Det har været
en tid med knubs, men også en spændende tid, hvor vi har fået mere ansvar
og indflydelse.
Det har hele tiden været min mening
at tage to perioder, fordi det giver pote
at lærer en forening at kende til bunds
med alt hvad det indebærer af netværk
og indsigt. Men en del forudsætninger
har ændret sig i mit arbejdsliv, hvor naturvejledning ikke længer er en prioriteret opgave.
Som de fleste nok har fornemmet har
Naturstyrelsen gennem de sidste to år
sluppet gashåndtaget med hensyn til naturformidling. Det har aldrig været formuleret direkte, men sivet ud gennem
sprækker i direktionslokalerne eller væ-

Jes Aagaard,
Naturvejlederforeningen
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Dette nummer af NATURvejleder tager dig med rundt på og mellem mange af de
forskelligartede spor, som findes i det danske landskab.

Redaktionens leder
4

Vi har valgt en bred tilgang til temaet, så bladets overflod af artikler blandt andet
handler om nogle af de spor, vi mennesker mere eller mindre bevidst sætter i derude i naturen og i landskabet: Dem vi har sat for længe siden ved vores levevis og
færden, og dem vi sætter nu fx for at naturen skal sætte sig spor i befolkningen. Og
når vi lave nye spor derude gør vi det bl.a. for at gøre opmærksom på eller beskytte
nogle af de spor, som andre levende væsener har sat både før og nu….
Se det var en kort redaktionel leder – men det gør ikke spor (!)
– for nu skal du videre til artiklerne!
God fornøjelse fra temaredaktricerne
Anne Johannisson og Dorrit Hansen
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Mange spor og
mange brugere
Ridespor, mountainbikespor,
skispor, Sundhedsspor, Spor i
landskabet, Find-Vej baner,
fjernvandreruter, supercykelstier, Triathlon-ruter, lysspor,
Hjertestier, Kløverstier, geo
caches m.fl.

Af Stella Blichfeldt,
naturvejleder og teamleder
for friluftsliv
Naturstyrelsen, Hovedstaden
Email: stb@nst.dk
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Hver friluftsaktivitet, hver sine spor til
at komme ud over stepperne. Hver fornøjelse, sine ønsker. Om det er godt? Ja
da….det er en god måde hvorpå der kan
skabes fokus på muligheder for friluftsliv og sundhed, men det kræver planlægning og det koster.

Nye partnerskaber

I en tid, hvor der må spares på de offentlige midler og ønskerne til at skabe
gode rammer for friluftsliv aldrig har
været større, er gode råd dyre. Nye faci-

Foto: Martin Rivero

liteter kræver nye investeringer og vedligehold i mange år fremover. Derfor
bliver der indgået mange nye partnerskaber mellem Naturstyrelsens arealforvaltende enheder, kommunale forvaltninger, friluftsorganisationer og diverse
patientforeninger. Der bliver søgt fondspenge i fællesskab og investeret i fællesskab og der bliver ofte lagt mange frivillige timer i at etablere ”spor”. Spor, som
også bliver vedligeholdt af frivillige,
gennem forpligtende samarbejdskontrakter mellem lodsejere og brugerne.
Ikke dårligt…for det rummer mange
fordele udover det rent økonomiske.

Vi bliver alle klogere

I det gode samarbejde indgår der også
en dialog om konkrete ønsker, praktisk
tilrettelæggelse af arbejde osv. Herved
bliver vi som offentlige arealforvaltere
meget bedre bekendt med de forskellige
friluftsaktiviteter. Kendskabet nedbryNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 1 • 2013

der fordomme om krævende og besværlige brugergrupper og vi bliver som offentlig myndighed til rigtige mennesker,
som man kan gå i dialog med og bryde
meninger med. Nogle gange må der siges nej til ønsker, men det er altid ud fra
en rimelig begrundelse om hensynet til
andre friluftsinteresser eller beskyttelse
af noget natur.

Spor til friluftsliv skaber fokus

For flere af disse frilufts-spors vedkommende er der tale om projekter, som har
en større mission. Sundhedssporene
sætter fokus på kondition. Se mere på
www.sundhedsspor.dk. Hjertestier sætter fokus på det gode helbred via et
samarbejde med Hjerteforeningen.
Find-vej banerne introducerer til orienteringsløb og sætter børns motionsbehov på dagsorden, Se mere på www.
findveji.dk. Kløverstier og Spor i Landskabet er med til at ”lukke naturen op”
og vise vej over mark og gennem skov,
uden at man bliver væk eller føler sig
uvelkommen. Her får man også naturvejledning i tilkøb. Supercykelspor eller
- stier, som de rettelig kaldes er gennemtænkte cykelforløb, hvor cyklisten
undgår trafiklys og hvor det f.eks. bliver
mere attraktivt at tage cyklen på arbejde.

Foto: Martin Rivero

Foto: Martin Rivero
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Andre spor skal begrænse konflikter
og give plads til fart

Mountainbikespor anlægges gerne i kuperet terræn og med uvejsomme udfordringer, der giver puls og spænding.
Mountainbikespor fritager desuden andre for møde med nogle af dem, som vil
mere fart end de selv synes om. Men
mountainbikespor får også granvoksne
mænd til at mødes i flok søndag formiddag og sætte pulsen op og komme
hjem - mudrede til det næsten ukendelige, men i super godt humør (jeg har selv
en af slagsen).
En bro til mountainbikes.

Foto: Jes Aagaard

Foto: Jes Aagaard
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I ”Foreningsdanmark” findes der naturligvis også
en forening for ryttere: ”Foreningen Naturrytter
har som formål at arbejde for at få etableret ridestier og skaffe ryttere adgang til naturen i hele landet i samarbejde med berørte lodsejere mv.”

Et eksempel:

Foto: Stella Blichfeldt

Mange vinkler på ridespor

Ridespor er til for at hestene ikke
skal slide på den dyre grusbelægning, som andre brugere skal bruge
til at gå eller cykle på. Ridespor er til
for at skåne hestenes bentøj med en
blødere belægning og for at rytterne
ikke får småsten i hovedet fra rytteren, som rider foran i galop. Ridespor er til for at undgå at heste, som
har små hjerner og samtidig rigtig
mange hestekræfter (jeg er selv rytter) bliver forskrækkede over andre
brugere.
Ridespor følger landskabet og vil
derfor på nogle tider af året naturligt have meget blød bund nogle steder og det må man nok acceptere.
Nogle steder har mountainbikerne
erobret ridesporene, hvor de er mest
stejle og rytterne ender med at vige
fra disse stier. Ridespor skal til tider
vedligeholdes med ny belægning.
Bevoksningen langs ridesporene
skal hvert år beskæres, så rytterne
ikke får grene i ansigtet. Afmærkningen af ridestierne skal fornyes.
Her er masser af emner til dialog og
frivillig indsats.
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Vi har ikke set de sidste spor

Hvem havde gættet at mountainbikespor ville få så stor en popularitet for
bare 10 år siden? Hvad bliver det næste?
Jeg tænker: Hvem mangler noget? Eller:
Hvilket projekt vil snart se dagens lys?
Er det slow-spor, hvor man tager sig god
tid? Er det mere naturvejledende spor,
hvor naturvejlederne har lagt ”spor” ud?
Er det spor til hemmelige og glemte steder? Er det mere sporløse spor som geocaching og mobil-formidling?

Intelligent planlægning

Sporene kan være udtryk for intelligent
planlægning. Sporene kan lede mange
mennesker væk fra eller uden om sårbar
natur. Spor kan anlægges, så de brugere,
der helst ikke skal møde hinanden, som
f.eks. mountainbikere og ryttere, ikke
gør det. Spor kan anlægges, så andre
ikke oplever at nogle brugergrupper
”fylder” for meget. Spor kan anlægges
og drives i et samarbejde, så der bliver
råd til dem i fremtiden!
o
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Kan spor også
være levende?
Ja, nogle kan!
Levende fortidsminder (kulturreliktplanter) er
en betegnelse
for planter, der
for de flestes
vedkommende
er indført i middelalderen som
nytteplanter.
De er levende
spor, der vidner
om vores forfædres færden,
om tro, overtro,
mad og medicin
m.m.

af Tino Hjorth Bjerregaard,
naturvejleder ved
Naturstyrelsen Bornholm
xtb@nst.dk
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BULMEURT
Den meget giftige og berømte bulmeurt blev især brugt som bedøvelses
middel. Bulmeurt er også kendt som
dvaleplante, hvor frøene har bevaret
spireevnen i ca. 700 år. Derfor kan
man kalde den for, et levende spor.

Levende spor
Disse planter findes omkring gammel
bebyggelse som f.eks. borge, kirker, klostre, købstæder og fiskerlejer. Hvis man
f.eks. finder Rød tandbæger stående i et
krat ved siden af kirken, eller opdager
bulmeurt er spiret ved jordarbejder i fiskerlejet, er der sandsynlighed for, at
planterne stammer fra dyrkning i middelalderen.
Det er ofte vanskeligt, for ikke at sige
umuligt, at afgøre om en plante er en
rest af tidligere dyrkning fra middelalderen, eller om den er forvildet fra moderne havedyrkning. Men hvis der er
flere af disse gamle nytteplanter på samme lokalitet, og nogle af dem er stedbundne, er sandsynligheden stor for at
planterne er ægte levende fortidsminder, der stammer direkte fra dyrkning i
middelalderen.
Siden 1996 har jeg arbejdet som naturvejleder på Hammershus. Hammershus er meget andet end historie, volde
og mursten. Hammershusklippen er
kendt for at være den mest blomsterrige
lokalitet på Bornholm med flere meget
sjældne plantearter. Der er fundet omkring 300 plantearter, hvilket svarer til
ca. 10 % af den danske flora. Området
er også en af de fineste lokaliteter for levende fortidsminder i Skandinavien. I
området er der registeret 51 plantearter,
der alle kan være levende fortidsminder.

Foto: Tino Hjorth Bjerregard

Hvordan formidles de
levende fortidsmindespor

Siden 1998 har jeg i skolernes sommerferie arrangeret ca. 6-8 offentlige ture på
Hammershus. I de første år var der stor
interesse for levende fortidsminder og
der var i gennemsnit 20 personer pr. tur.
Interessen dalede, jeg forsøgte at omformulere turbeskrivelsen uden held, - der
kom færre og færre og på en af turene
var vi nede på 4 deltagere. I 2010 forsøgte jeg mig med nogle nye buzzwords,
som spiselige vilde urter og det nye nordiske køkken. Det resulterede i at tilslutningen nu er oppe på ca. 25 pers. pr. tur.
Tidens trend og buzzwords er umiddelbart afgørende for stor deltager interesse. Det skal dog nævnes at alle turene
har været gratis.
På baggrund af mine erfaringer fra de
guidede ture omkring Hammershus,
skal jeg i forbindelse med planteprojektet også formidle. Da projektet lige er
startet, har jeg ikke gjort dybe overvejelser endnu andet end, at formidlingen
skal være meget visuelt, og have særlig
fokus på de levende fortidsminder. Målgruppen er formidling både til lokale
bornholmere, men også til turister.
Det bliver spændende at kunne formidle levende fortidsminder gennem
synlige spor i jorden.
o
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RØD TANDBÆGER
Rød tandbæger blev brugt som middel mod den løbende ild – det vi i dag kalder eksem. Rød tandbæger
er en flerårig urt, der sætter spiringsdygtige frø, men
den er ikke spredningsaktiv. Det betyder, at den stort
set ikke flytter sig fra sig fra sit oprindelige voksested.
Derfor er den ofte et godt levende spor.

Foto: Tino Hjorth Bjerregard

KALMUS
Den velduftende Kalmus vokser i en meget stor bestand i vandforsyningen ”Hundepiben”. Den blev indført fra Baltikum i starten af 1200-tallet. Hertil har
rytterfolket Tatarerne ført den med sig fra de østlige
stepper, hvor de plantede den i vandhuller for at rense
vandet. Omkring år 1200 blev Hammershus brugt som
forpost til korstogene i Baltikum. Måske kom Kalmus
til Hammershus i denne tid – da fortæller den virkelig
en levende kulturhistorie.

Projekt Hammershusklippens flora

De ovennævnte forhold har givet anledning til
projektet Hammershusklippens flora. Projektet er finansieret af 15. Junifonden med 1,2
mio kr. 1. jan 2013 startede jeg som projekt
leder for projektet. Projektet løber de næste 2
år og jeg skal undersøge, dokumentere,
bevare og formidle floraen på Hammershusklippen.
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Foto: Tino Hjorth Bjerregard

Hammershusklippens flora er et sideløbende
projekt til Mærsk Fondens donation til opførelse af nyt besøgscenter, samt restaurering
og arkæologiske udgravninger på Hammershus. Mærsk Fondens projekt vil strække sig
over perioden 2013-2015.
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Foto: Tim Falck Weber, Naturstyrelsen Nordsjælland

Sundhedspor i
Danmark
NATURvejleder’s Anne Johannisson har spurgt Tim Falck
Weber, Skovfoged ved Naturstyrelsen Nordsjælland, som
var initiativtager til at få Sundhedsspor i Danmark, hvordan
forløbet med implemente
ringen har været.
Interview med:
Tim Falck Weber,
Skovfoged ved Naturstyrelsen
Nordsjælland
arbejder med publikum,
sundhed og motion.
tfw@nst.dk
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Hvor kom idéen fra med
at lave Sundhedspor i Danmark?

Jeg er orienteringsløber i min fritid og
har oplevet Sundhedsporene i Sverige,
hvor de kaldes Hälsospåret. I 2009 havde de allerede en udbygget hjemmeside
om projektet. Jeg kunne se at det passede perfekt til den opmærksomhed, der
var i Danmark på motion og sundhed

på det tidspunkt. Og så, så jeg en mulighed for at samarbejde med svenskerne,
som jo havde en del erfaringer med sporene og oven i købet baseret dem på
forskning.

Hvad er det for en forskning, der ligger bag?

Forskningen bygger på en metode, der
bruger en standard for iltoptagelse for
95 % af voksne individer på 8,6 ml O2/
kg x min og 9,4 ml O2/kg x min for børn
og unge under 20 år. Disse tal kommer
fra målinger af kondition i laboratorium
af den maksimale evne til at omsætte ilt,
et individ kan præstere på maksimalt
arbejdsniveau i løbet af to-tre minutter.
Konditionen er den maksimale evne
til at optage ilt set i relation til kropsvægt. For at kunne måle det på en korrekt måde med høj præcision, må man
måle lufttryk, lufttemperatur, luftfugtigNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 1 • 2013

hed, lungeventilation, iltindhold i indåndingsluft og udåndingsluft samt indholdet af kuldioxid i udåndingsluft og
tidsrelatere disse værdier til hvert minut
i løbet af den tid, det tager at gennemføre testen. Disse test er lavet i et laboratorium med professionelt udstyr og er
baggrunden for de tabeller, der bliver
brugt på Sundhedssporene.
Jeg fik fat i Göran Andersson og Peter
Foxdal, som har arbejdet med denne
forskning og de gerne ville samarbejde
om at lave en dansk model.

lægge deres egne data ind og følge dem
over tid. Her kan de også indtaste det
øvrige aktivitetsniveau, fx hundeluftning, cykling og derigennem få mere at
vide om, hvorvidt de bevæger sig nok.
Og så gives der også forslag til træningsforløb. Men jeg vil også gerne sige, at jeg
ser meget Sundhedssporene som en
motivationsfaktor til at komme i gang
med anden motion og bevægelse. En
test – en hjælp til at vide, hvor man står,
før man kaster sig ud i andre motionsformer.

Måske skal vi lige have på plads,
hvad et Sundhedsspor egentlig er?

Hvad er forskellen på den svenske
og den danske model?

Sporene består af en rute på mellem 1
og 2,5 km, som etableres hovedsageligt
på eksisterende skovveje. Ruten kan gås
eller løbes. Via opsatte tavler ved sporenes startpunkt og ud fra hastigheden,
vægt, højde, alder og køn kan konditallet aflæses sammen med en indikation
af den generelle sundhedstilstand. For
de, der er særligt interesserede, er der
mulighed for, via en hjemmeside, at

For os var det vigtigt at få børn og de
unge med. Det fandtes ikke i Sverige.
Det gør det i øvrigt nu – det er meget
sjovt. Men Göran og Peter gik altså i
gang med at udvikle tabellerne, så de
passer til børn fra 10 år og unge. Vi fik
kontakt til Helsinge Realskole, hvor der
blev målt på børnene. Det blev der også
på børn fra en svensk skole. Ud fra deres præstationer blev tabellerne til børn
og unge udviklet.

Konditabeller for børn & unge på Sundhedssporet i Valby Hegn
GANG / PIGER

GANG / DRENGE

Piger 10-12 år

Drenge 10-12 år

BMI <18,3 18,4-19,8 19,9-21,3 21,4-24,0
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

Gangtid
min:sek

59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

18:57-18:17
19:54-18:58
20:58-19:55
22:09-20:59
23:28-22:10
24:58-23:29
26:39-24:59
28:36-26:40
30:51-28:37
33:28-30:52
36:36-33:29

58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25
18-21

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24
17-20

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23
16-19

24,1>

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22
15-18

Piger 13-14 år

59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25
18-21

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24
17-20

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23
16-19

26,8>

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22
15-18

Piger 15-16 år

59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

28,1>

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

Piger 17-19 år

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

52-56
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

24,0>

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

Gangtid
min:sek
18:47-18:03
19:23-18:48
20:14-19:24
21:09-20:15
22:10-21:10
23:17-22:11
24:32-23:18
25:54-24:33
27:26-25:55
29:10-27:27
31:08-29:11

63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

Gangtid
min:sek
18:20-17:38
18:53-18:21
19:42-18:54
20:34-19:43
21:31-20:35
22:34-21:32
23:43-22:35
25:00-23:44
26:25-25:01
28:01-26:26

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

52-56
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

29,9>

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

Gangtid
min:sek
17:58-17:24
18:47-17:59
19:41-18:48
20:41-19:42
21:47-20:42
23:00-21:48
24:22-23:01
25:54-24:23
27:39-25:55
29:39-27:40

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28

52-56
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27

59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

18,4-19,8
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25
18-21

19,9-21,3

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24
17-20

21,4-24,0

24,1>

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23
16-19

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22
15-18

27,5>

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

Løbetid
min:sek

28,0 >

59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

Løbetid
min:sek

58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25
18-21

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24
17-20

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23
16-19

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28

52-56
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27

29,7>

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

Løbetid
min:sek
11:38-11:02
12:31-11:39
13:33-12:32
14:46-13:34
16:13-14:47
18:00-16:14
20:13-18:01
23:04-20:14
26:50-23:05
32:05-26:51

BMI <18,2 18,3-19,7 19,8-21,2 21,3-23,9
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

52-55
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

24,0>

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

26,8>

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22
15-18

Løbetid
min:sek
12:02-11:30
12:50-12:03
13:44-12:51
14:47-13:45
16:00-14:48
17:26-16:01
19:09-17:27
21:14-19:10
23:51-21:15
27:11-23:52
31:36-27:12

BMI <20,9 21,0-22,4 22,5-24,8 24,9-27,4
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

52-55
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

27,5>

Gode grunde til at dyrke motion
Der er mange gode grunde til at dyrke motion og
forbedre sin kondition – her er nogle af dem:
• Du får mere overskud og energi
• Din koncentration bliver styrket
• Du får en stærk og flot krop
• Du får mere selvtillid
• Du bliver gladere og mere positiv
• Du forebygger sygdomme
• Du forebygger overvægt

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

Drenge 15-16 år

BMI <22,3 22,4-23,8 23,9-25,3 25,4-28,0
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

12:00-11:24
12:55-12:01
13:59-12:56
15:15-14:00
16:45-15:16
18:36-16:46
20:54-18:37
23:50-20:55
27:45-23:51
33:12-27:46

Løbetid
min:sek
12:33-12:00
13:23-12:34
14:19-13:24
15:25-14:20
16:41-15:26
18:10-16:42
19:57-18:11
22:08-19:58
24:51-22:09
28:19-24:52
32:54-28:20

Drenge 13-14 år

BMI <21,0 21,1-22,5 22,6-24,0 24,1-26,7
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

12:20-11:43
13:17-12:21
14:23-13:18
15:41-14:24
17:14-15:42
19:08-17:15
21:30-19:09
24:32-21:31
28:35-24:33
34:12-28:36
42:35-34:13

58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

28,1>

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

Piger 17-19 år

BMI <23,0 23,1-24,3 24,4-26,9 27,0-29,6
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30

Drenge 10-12 år

BMI <18,3

Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

Piger 15-16 år

BMI <22,2 22,3-23,7 23,8-25,2 25,3-27,9
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30

Løbetid
min:sek
12:47-12:08
13:46-12:48
14:54-13:47
16:15-14:55
17:52-16:16
19:50-17:53
22:18-19:51
25:28-22:19
29:40-25:29
35:32-29:41
44:18-35:33

Piger 13-14 år

BMI <20,9 21,0-22,4 22,5-24,8 24,9-27,4
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

Drenge 17-19 år

BMI <23,4 23,5-24,8 24,9-27,4 27,5-29,8
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

Gangtid
min:sek
17:32-16:58
18:23-17:33
19:18-18:24
20:19-19:19
21:27-20:20
22:44-21:28
24:09-22:45
25:46-24:10
27:37-25:47
29:46-27:38

63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

LØB / DRENGE

Piger 10-12 år

BMI <18,2 18,3-19,7 19,8-21,2 21,3-23,9
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

Drenge 15-16 år

BMI <22,3 22,4-23,8 23,9-25,3 25,4-28,0
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

Gangtid
min:sek
17:56-17:20
18:48-17:57
19:44-18:49
20:47-19:45
21:57-20:48
23:16-21:58
24:44-23:17
26:24-24:45
28:19-26:25
30:31-28:20

Gangtid
min:sek
19:17-18:29
19:56-19:18
20:52-19:57
21:53-20:53
23:01-21:54
24:16-23:02
25:40-24:17
27:15-25:41
29:01-27:16
31:03-29:02
33:22-31:04

Drenge 13-14 år

BMI <21,0 21,1-22,5 22,6-24,0 24,1-26,7
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.

Gangtid
min:sek
18:11-17:34
19:04-18:12
20:03-19:05
21:09-20:03
22:22-21:10
23:44-22:23
25:16-23:45
27:02-25:17
29:03-27:03
31:24-29:04
34:09-31:25

LØB / PIGER

Løbetid
min:sek
11:26-10:56
12:12-11:27
13:04-12:13
14:03-13:05
15:13-14:04
16:35-15:14
18:13-16:36
20:13-18:14
22:42-20:14
25:53-22:43

BMI <22,2 22,3-23,7 23,8-25,2 25,3-27,9
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28

52-56
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27

28,0 >

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

Drenge 17-19 år

BMI <23,4 23,5-24,8 24,9-27,4 27,5-29,8
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29
22-25

53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28
21-24

48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27
20-23

29,9>

43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26
19-22

Løbetid
min:sek
10:55-10:26
11:39-10:56
12:28-11:40
13:25-12:29
14:32-13:26
15:50-14:33
17:24-15:51
19:19-17:25
21:42-19:20
24:45-21:43

BMI <23,0 23,1-24,3 24,4-26,9 27,0-29,6
Konditionsværdi: ml VO2 pr. kg legemsvægt pr. min.
63-66
59-62
55-58
51-54
47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30

62-65
58-61
54-57
50-53
46-49
42-45
38-41
34-37
30-33
26-29

57-60
53-56
49-52
45-48
41-44
37-40
33-36
29-32
25-28

52-56
48-51
44-47
40-43
36-39
32-35
28-31
24-27

29,7>

47-50
43-46
39-42
35-38
31-34
27-30
23-26

©

Meget god kondition
Du har energi til at klare din skolegang på en god måde.

Mindre god kondition
Du har mindre energi og bliver måske hurtigt træt i skolen.

God kondition
Du har energi til at klare din skolegang uden at blive alt for
træt.

Lav kondition
Du har ikke så meget energi, og der er risiko for, at du ikke
kan klare din skolegang på en god måde.
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Dårlig kondition
Du har kun lidt energi, og der er øget risiko for, at du ikke
kan klare din skolegang på en god måde.
Meget dårlig kondition
Du har meget lidt energi, og der er stor risiko for, at du ikke
kan klare din skolegang på en god måde.
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Foto:Torben Hoch, Naturstyrelsen Nordsjælland

Indvielse af sundhedsspor ved
Egebæksvang.

Hvordan blev de første spor anlagt?

Göran var i Danmark flere gange og udmåle de første otte spor. Sporenes længde er afhængig af terrænets beskaffenhed, men forskellene må ikke være for
store. Alle spor er unikke, fordi højdemeter, længde og belægning giver forskellige tal i tabellerne.

Hvornår blev de første spor etableret?

De første spor blev lavet i Nordsjælland
i 2010. Otte i alt. Senere kom fem mere
til. Der er nu ca. 80 Sundhedsspor i
Danmark. I øvrigt er der nu Sundhedsspor i alle de nordiske lande og nogle
enkelte i England, Frankrig og Tyskland.

Hvilke parter har været med i processen?

e
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Find mere information om
Sundhedsporene på:
www.sundhedsspor.dk
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Sundhedssporene blev etableret i samarbejde med kommunerne. Det er jo
kommunerne, som er forpligtigede til
en aktiv indsats på sundhedsområdet
både når det handler om forebyggelse
og genoptræning. Og så er de i nær
kontakt med borgerne, foreninger og
skoleområdet. Men interesseforeningerne fx Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og motionsklubber har også
været med i etableringen af sporene.
Det giver ejerskab og engagement og en
garanti for at sporene også vil blive
brugt, når de er lavet.
Det første spor blev indviet af daværende Miljøminister Troels Lund Poulsen og Sundhedsminister Jacob Axel
Nielsen og siden har Karen Ellemann,
da hun var miljøminister og Kronprisen
også indviet et Sundhedsspor. Den politiske opmærksomhed sporene fik, blev
startskuddet til at gøre sporerne landsdækkende. Naturstyrelsen ville gerne
hoste den danske portal for Sundhedssporene og udbrede konceptet til alle
landets statsskove og kommuner, og an-

satte derfor en koordinator til dette arbejde, støttet af Trygfonden, som også
var interesseret i det nye koncept.

Ved du, hvor meget Sundhedssporene
bliver brugt og af hvem?

Vi måler jo ikke på det, så det er kun,
hvad vi ser, når vi kommer forbi derude
og hvad vi får at vide af vores samarbejdspartnere især foreningerne og
klubberne, som bruger dem. Vi har faktisk talt om at sætte en tæller op ved
sporene i en periode, men det er ikke
blevet til noget endnu.

Tim, du har jo lagt et stort arbejde i at få
tilpasset sporene til børn og unge. Hvordan
kan man sikre sig at de målgrupper bruger
Sundhedssporene?

Jeg tror det er vigtigt at introducere dem
til Sundhedssporene på en anden måde
– pakke det ind i sjov og leg. Her i efteråret har vi haft et samarbejde med nogle
6. klasser fra Hillerød Kommune. Hver
fredag i tre måneder kom de ud til
Sundhedssporet. De cyklede frem og tilbage og havde ca. 1,5 time ude i skoven.
De blev testet den første gang, undervejs
og selvfølgelig til sidst. Nogle gange tog
de Sundhedsporet, andre gange lavede
vi andre ting fx Find vej ruter, skovfitness, MTB ture eller motionslege. Programmer jeg satte sammen til dem.
Hjemme på skolen indførte de 10 min.
morgenmotion i den samme periode, og
videre skoleåret ud. Tanken var at måle
om børnene fik bedre kondition, og det
gjorde de, men også at finde ud af om
de flyttede sig rent fagligt og fik en bedre koncentrationsevne. At måle det er
straks værre og det er der indtil videre
ikke nogen konklusion på.
o
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Nye spor
i den danske
natur
Hvem har sat dem
og hvad ved vi om dem?
De vil dukke op længere
henne i bladet!
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Fodspor, der er hærdet

Tretået rovdinosaur fundet af amatør.

De ældste spor er fra Juratiden, og det er sporfossiler,
hvor dinosaurer har jokket et hul i leret mudder. Siden
blev hullet fuldt med sand, der forstenede så meget at der
er lavet en naturlig afstøbning af foden. De naturlige afstøbninger af fodsporene findes på NaturBornholm, hvor
vi med tegneserier formidler sporene, hvis der ikke lige
er en naturvejleder til stede til at fortælle om det. Det vi
formidler er dinosaurerne, og den verden de levede i
men også, hvordan sporene blev dannet og ikke mindst,
hvor man skal lede efter dem. Det sidst fundne spor blev
fundet af en kollegas mand på en fisketur, hvor hun blot
nævnte, at de var et sted med mulighed for at finde dinosaurer fodspor. Og så fandt han et med det samme. Det
virker meget inddragende og nært at der er mulighed for
selv at tage ud og finde noget. Fodsporene findes som affald fra råstofindvinding på en kyst, så det er fint at komme der ofte, for havet skyller nogle gange sandsten op eller vender dem, så sporene kan ses, selv for det utrænede
øje. Det er et sted, hvor det ikke er nok at sende en ekspert ud en gang om året. PS. Det er ved Pyritsøen på
Vestbornholm ved Sorthat-Muleby.
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Havets gnaven giver et tværsnit af aflejringer der indeholder dinosaurfodspor.

Fodspor i blødt materiale

Så er der de lidt yngre fodspor fra tidlig kridttid. Der er
to steder med fodspor, der er afsat i sandet ler. Laget med
fodspor blev bagefter dækket med et lag i en anden farve.
Her er det ikke råstofindvinding, der har bragt fodsporene frem, men havets gnaven ind i skrænterne med fodsporene. På en god dag, hvor der er et frisk snit, eller
indblik til skrænten, ser man et tværsnit af en serie fodspor. Formidlingsmæssigt kræver det en rekonstruktion
af dannelsesforløbet før publikum kan se sporene, men
det er også fint. NaturBornholm havde guidet ture derud
et år, men holdt op, fordi de blev dækket af et par tons
grus fra nedskreden klint. Nu er de blotlagt igen, men vi
valgte ikke at formidle dem på stedet, da det ikke er et
godt sted for folk selv at prøve at finde fossiler, og det
ikke er sikkert at sporene er synlige. Nu har vi fået taget
et 1x4 meter stort fotografi af fodsporene, som hænger
på NaturBornholm.

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 1 • 2013

På sporet
af dinosaurer
Der er fundet spor fra dinosaurer tre steder i Danmark!
Det er på Sydbornholm, Vestbornholm og Sydvestbornholm.
Man kan ikke forvente at finde spor fra dinosaurer andre steder
i Danmark, da Bornholm var det eneste der var over havets
overflade dengang der levede dinosaurer, og dinosaurerne var
landlevende dyr.
Der er tre typer spor, som kræver forskellige formidlingsformer:

Af Renè Larsen Vilsholm,
naturvejleder på
NaturBornholm.

På jagt efter fossiler i en grusgrav.

Fossile tænder

De yngste spor, som er de første der blev fundet, er de
mest interessante. I år 2000 fandt en gymnasieelev Danmarks første bevis på at der har været dinosaurer; en
tand fra en hidtil ubeskrevet dinosaur. Man skal ud i en
grusgrav for at lede med sigte og kendskab, begge dele
noget naturvejlederen tager med, når publikum drager
ud i naturen for at få et indblik i fortidens dyreliv. Her
har NaturBornholm købt rettigheder til bringe publikum
ud i den private grusgrav, for at lede efter fossiler. Det er
småt med fossiler fra dinosaurer, men vi finder mange
andre interessante fossiler derude.
Som aktivitet på NaturBornholm har vi en sandkasse
med et par kubikmeter grus fra tidlig kridttid stående,
som børnene kan gå på jagt i. Og der er fundet mange
interessante ting deri. Det var næsten på den måde Jens
Kofoed fandt tand nr. to fra den hidtil ukendte art Dromaeosauroides bornholmensis, men det er en anden historie, som du kan få ved at besøge os.
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På jagt efter fossiler i NaturBornholms udstilling.

Udstillingen på NaturBornholm

Naturligvis formidler vi alle dinosaurer fundene på NaturBornholm i en samlet udstilling, og udstiller originale
fodspor og tænder, sammen med diverse forklaringer af
arterne og landskabet. Udover en sandkasse med 140
mio. år gammelt grus, er noget af det mest populære vi
har i udstillingerne vores animerede film, der er en rejse
tilbage i tiden, hvor man naturligvis ser masser til dinosaurerne.
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Foto: Alexander Bank Petersen

Fortidens spor
sætter rammen
for aktiviteter i
nutiden
Af Charlotte Wernersen,
Projektleder for projekt
Københavns Befæstning,
Naturstyrelsen, Hovedstaden
E-mail: chnwe@nst.dk
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Det vrimler med spor på
Københavns Befæstning.
Sundhedsspor, spor til cyk
lister, løbere, rullere og gå
ende, spor af QR-koder, jernbanespor, dyrespor, grafitti
spor, spor fra spioner, spor til
skattejagter og spor fra befæstningens oprindelse.
Nogle spor er sat for over 100
år siden, da befæstningen
blev anlagt, mens andre spor
er nye.

De historiske spor danner udgangspunkt

De historiske spor har hele vejen igennem været udgangspunktet for Projekt
Københavns Befæstnings arbejde. Hvad
enten det handler om at lave et digitalt
formidlingscenter, en handicapsti eller
en cykeludfordringsbane, har de historiske spor sat rammen for, hvordan det
enkelte projekt er udformet og hvilke
aktiviteter det indeholder. Derfor er friluftsaktiviteter og formidling mange steder tænkt sammen, så aktiviteterne er
med til at formidle historien og historien med til at definere aktiviteten.
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Plan for cykel
udfordringsbanen.
GBH Arkitekter.

Ejbylejren, foto
fra Rigsarkivet.

Cykeludfordringsbaner i Vestvoldens lejre

De 4 cykeludfordringsbaner på Vestvolden er ét eksempel på, hvordan formidling og aktivitet påvirker og understøtter hinanden.
Ejbylejren i Rødovre er i dag forvandlet fra skov til cykeludfordringsbane.
Her tager børn i alle aldre, Rødovres
cyklende politi og garvede cykelentusiaster kampen op med pumptracks og
tabletops.

Banerne er inspirereret af historien

Idéen til cykeludfordringsbanerne udspringer af historien om cykelordonnanser, der fragtede beskeder fra post til
post på befæstningen under 1. verdenskrig. Cykelordonnanserne cyklede op
og ned af Vestvoldens græsbeklædte
volde og ud i terrænet – og det vel at
mærke ikke på mountainbikes. Cykeludfordringsbanerne minder - med sine
grusbelagte pukler og bakker - om det
terræn, cykelordonnanserne skulle forcere.
Cykeludfordringsbanen i Rødovre er
også placeret, så den fremhæver de historiske spor på Vesvolden. Den ligger
nemlig i en del af det, der engang var Ejbylejren. Lejren blev anlagt i 1891, og
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bestod af 6 træbarakker, der skulle huse
Vestvoldens soldater. I dag er der kun
rester af fundamenterne tilbage, som
cykeludfordringsbanen snor sig rundt
om og fremhæver eksistensen af. Det
gør forhåbentlig brugerne opmærksomme på det, der var engang og nysgerrige
på den historie, der knytter sig til det.
Historien kan de læse på et skilt ved banens start.

Ny bane til foråret i
Paradislejren ved Avedøre

Til foråret åbner den fjerde og sidste cykeludfordringsbane på Vestvolden. Den
skal ligge i en anden af Vestvoldens
gamle lejre; Paradislejren ved Avedøre.
Ligesom i Ejbylejren er der i dag kun få
fundamenter tilbage og også her har de
været gemt af krat og tæt bevoksning i
mange år. Nu bliver området ryddet til
stor glæde for nutidens cykelordonnanser og for befæstningens venneforening,
der længe har ønsket fundamenterne
fritlagt og formidlet. Cykeludfordringsbanen tilfører således ikke kun en ny
aktivitet til stedet, den bidrager også til,
at befæstningens historie bliver vist og
fortalt.
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Mobilspil guider til sporene af historien og
spioner

PROJEKT
KØBENHAVNS
BEFÆSTNING
Realdania, Kulturstyrelsen og
Naturstyrelsen har dannet et
partnerskab, der har til formål at
revitalisere Københavns Befæstning og gøre den til en samlet
attraktion med gode rammer for
leg, motion og læring.
Partnerskabet har afsat 175
millioner kroner til projektet og
samarbejder med kommuner og
grundejere om at realisere projektet.
Københavns nyere befæstning
er en udbygning af den indre
befæstningsring om København.
Den blev anlagt i perioden 1885
til 1918. I 1922 blev befæstningen
nedlagt, og langsomt er den gledet ud af de flestes bevidsthed i
takt med, at befæstningens mange anlæg groede til i krat og skov.
I 1995 blev Københavns Befæstning fredet som fortidsminde og i
1996 skete første restaurering af
Vestvolden i Rødovre som en del
af kulturby ’96 projektet.
Yderligere information om projektet Københavns Befæstning kan
findes på projektets hjemmeside:
www.befaestningen.dk
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Foto: Jeppe Carlsen

Mobilspillet Koldkrigsspionen fremhæver nogle af de sjove, tidstypiske og bemærkelsesværdige spor i bunkeren. Her
skal man som kontraspion afsløre en
hemmelig sovjetisk spion, der er på spil
i bunkeren. Når man spiller spillet,
kommet man rundt i hele bunkeren og
ind i nogle af de rum, man måske ellers
ikke ville gå ind i. Spillet bliver således
en guide rundt i bunkeren og til nogle
af dens mindre synlige spor. For at finde
spionen skal man svare på en række
spørgsmål, om de spor man bliver ledt
til. Nogle spor er fabrikerede, nye spor,
mens andre er originale spor fra bunkerens brug.
Man skal i bedste “Sherlock Holmes
stil” finde finger- og fodaftryk, overklippede krypterede ledninger, manglende
geværer og hårlokker. Når man finder et
spor, kan man give en mistænkt et alibi.
Til sidst skulle man gerne kunne udpege
den rigtige spion og få den behørige
hæder. Men det kræver, at alle spor er
fundet og tolket korrekt.

At slå flere fluer med et smæk
Spionspor i Ejbybunkeren

Et andet eksempel på, hvordan formidling af de historiske spor på befæstningen er vævet tæt sammen med leg og
aktivitet, er i Ejbybunkeren. Ejbybunkeren er en koldkrigsbunker fra 1952. Den
blev brugt af forsvaret frem til 2005 og
var absolut ikke åben for offentligheden.
Det er den nu, efter at den med nænsom hånd er sat i stand. Det var vigtigt
at bevare sporene fra den kolde krig og
den stemning, der hersker i en betonbunker uden vinduer og med et formål,
der ikke nødvendigvis var fredeligt. En
stor del af et besøg i Ejbybunkeren er
netop at fornemme den stemning af spionage, overvågning og frygt for det
fremmede, der herskede under den kolde krig og som i særdeleshed må have
hersket i Ejbybunkeren, hvor bemandingen var første linje i Danmarks forsvar og kunne trykke på knappen til
missilforsvaret.

Erfaringerne fra projekt Københavns
Befæstning er, at man kan skabe en god
synergieffekt mellem aktivitet, historiske
spor i terrænet og formidling, når man
bruger et steds historie som afsæt for leg
eller aktivitet.
Når man tænker disse elementer sammen, bliver den historie, man skal fortælle mere nærværende og relevant, fordi historien forholder sig til det,
brugerne laver på stedet. Det kan også
give aktiviteterne en god placering i
landskabet, fordi aktiviteten lægger sig
op af den oprindeligt tiltænke brug. Og
det giver mulighed for at tilgodese flere
brugere i samme projekt. Både de, der
er interesseret i historien og de, der gerne vil lege og være fysisk aktive.
Der er flere eksempler på synergieffekter og spor, der er tænkt sammen
med aktiviteter og anlæg på Københavns Befæstning. Du kan selv tage ud
og se, om du kan finde dem.
o
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Foto: Klaus Peter Brodersen

“ – Nej,
hvor er det flot –
og hvor er det
smart!”
Sjældent hører
man en sådan
begejstring over
noget så beskidt
som mudder.

Peter Rasmussen skærer
sedimentkernen i skiver.
Sedimentkernen er taget
med et “Russer-bor”.

Spor fra fortiden
Men de 15 geografilærere fra Rudersdal
Kommune, som er med Naturskolen på
kursus i lokal landskabsdannelse i Rude
Skov, fascineres af den 1 meter lange sedimentkerne, som palæoøkolog Peter
Rasmussen netop har hentet op fra den
lille skovmose, som engang var en lille
sø. Mudderkernen skiveskæres som en
roulade med en gammel sløv brødkniv,
og med fingerspidserne kan kursisterne
sanse og erkende de makroskopiske
strukturforskelle i kernens forskellige
lag. “– Tænk at dette her er 1.500 år
gammelt!” lyder det overrasket fra en
kursist, mens et knopskæl fra bøg nulres
ud af snavset.
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Klaus Peter Brodersen
Biolog og Naturvejleder
Naturskolerne i Rude skov og
Raadvad
Email: klaus.brodersen@
gmail.com

Hvorfor fascination?

Hvordan kan det være, at denne næsten
forudsigelige begejstring udstråles, hver
gang en ny sedimentkerne hentes frem i
lyset? Der er jo ikke noget specielt ved
mudderet eller i det faktum, at det er
mere end 1.000 år gammelt – for det er
der jo så meget der er!
Der er nok flere forklaringer på fascinationen:
1. Første gang en sedimentkerne blottes, er det et bortgemt stykke af fortiden som hentes frem til nutiden. Bevidstheden om, at det vi kigger på
har ligget gemt væk og beskyttet lige

Peter Rasmussen
Seniorforsker
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland (GEUS)
Email: per@geus.dk
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Men naturvejlederen eller læreren kan
måske begejstre sit publikum med det
sanselige sus der er ved at udpege og
mærke med fingrene f.eks. det sted i
kernen, hvor et højt indhold af sand og
andet mineralsk materiale tydeligt afslører, at skoven er blevet ryddet og området opdyrket for mere end 2000 år siden.

Sedimentkernens afsløringer

Foto: Klaus Peter Brodersen

Den tilgroede skovsø i Rude
Skov som rummer mang
foldige spor fra fortiden.
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siden det sedimenterede ud i mose/
søbassinet giver et historisk vingesus,
som nok overvælder de fleste.
2. De tydelige ændringer i sedimentet
som kan ses, føles og måles ned gennem kernen repræsenterer en kontinuerlig tidslig udvikling. Lagserien
er dannet ved, at materiale fra selve
søen og fra oplandet er aflejret på
bunden gennem flere årtusinder.
3. Den blottede lagserie er som en nyåbnet historiebog. Afhængig af
kundskaber, tid og ambitioner kan vi
belyse søens og oplandets natur- og
kulturhistoriske udvikling i større eller mindre detaljer. Palæoøkologen
kan f.eks. konstruere et detaljeret
pollendiagram, som kun de færreste
har mulighed for.

Peter Rasmussen har allerede haft prøver fra en sedimentkerne i glødeovnen
for at bestemme lagseriens skiftende
indhold af organisk og mineralsk materiale. Endvidere er den ca. 220 cm lange
kerne fra Rude Skov blevet kulstof-14
dateret, og det viser sig, at de nederste
og ældste lag er aflejret for ca. 3.800 år
siden.
I sedimentlaget mellem ca. 152–170
cm dybde finder vi en tydelig ændring i
stratigrafien. Sedimentets relative indhold af mineralsk materiale øges kraftigt. Fra analyser af sedimenternes indhold af makrofossiler afsløres det, at
hassel-/lindeskoven blev ryddet og
brændt af for at åbne landskabet for
agerdyrkning.
Skovrydningen forandrede landskabets hydrologi og afstrømningen til
søen blev større, hvorved mineralsk materiale fra agerjorden blev ført med ud i
søen. Søen blev større og dybere og
pludselig kunne den huse store populationer af egentlige vandplanter, bl.a.
vandranunkel. Efter en tid blev dyrkningen opgivet og området sprang igen i
skov – først kom birken, der er lyskrævende og spreder sig hurtigt, og senere
fulgte bøgen.
For den lokale borger, læreren eller
naturformidleren er det lærerigt og en
fornøjelse at have håndgribelig dokumentation for, hvordan et område har
udviklet sig over tid. Sporene fra fortiden fortæller os, hvordan landskabet så
ud engang, og hvordan klima og mennesker gennem tusindvis af år til stadighed har medvirket til forandringer i
landskabet og dets naturindhold.
Sedimentkernerne er vigtige, når vi
formidler lokal naturforvaltning, biodiversitet og “oprindelighed”. Hvad var det
for en natur, her var engang og hvad er
det for en natur vi ønsker i dag? Naturen er ikke statisk, men under stadig
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Figur:
Stratigrafisk forekomst af udvalgte makrofossiler og indhold af mineralsk materiale i bundlagene i skovsøen i
Rude Skov. Diagrammet viser hvordan vegetationen i og omkring søen har ændret sig over de sidste ca. 3.800 år.
Det store input af mineralsk materiale (ler, silt og sand) kort før Kristi fødsel, afslører at mennesket har ryddet
skoven og opdyrket området omkring søen. Mængden af planterester er vist som antal fund pr. 10 ml sediment og
mængden af mineralsk materiale er vist som vægt-procent.

Den sanselige oplevelse af
lagseriens forskellighed.

forandring – og endelig er det jo også
ganske tankevækkende, at vor tid kun
vil være repræsenteret ved et tyndt lag i
toppen af kernens samlede lagserie.

”Gør det selv”- find spor fra fortiden

For naturformidleren giver palæoøkologien en række fascinerende metoder til
at skabe konkret og sansbar adgang til
fortiden – og måske er det slet ikke så
svært. Hvor som helst, der er adgang til
vandmættet og kontinuerligt aflejret
materiale, og hvor en sedimentkerne
kan udtages med et simpelt bor eller en
bundhenter, kan der findes spor fra fortiden.
I Rude Skov blev anvendt et såkaldt
“Russerbor”, men en “Kajak-bundhenter” eller et plexiglasrør, som de fleste
kender fra ferskvandsformidlingen, kan
f.eks. også bruges. En teske- eller spiseskefuld mudderprøve (5–20 ml) rummer hundredevis af biologiske rester
som sagtens kan erkendes med en billig
stereolup.
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Foto: Klaus Peter Brodersen
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Foto: Klaus Peter Brodersen

Sedimentet bør sigtes forsigtigt under
rindende vand (500, 200, 100 µm maskevidde), så de skrøbelige mikro- og
makrofossiler ikke ødelægges. Inden
sigtning kan mudderet evt. behandles
med kaliumhydroxyd (10% KOH i 24 timer) for at ”fordøje” en masse overflødigt organisk stof, og meget kalkrige sedimenter kan behandles med saltsyre
(10% HCl), hvis man vel at mærke er ligeglad med snegle- og muslingeskaller.

Hvad kan vi så se?

Når sedimentprøven gennemses i stereoluppen, får man et indblik i den store
mangfoldighed af biologiske spor fra
fortiden. Palæoøkologerne kalder resterne for “sub-fossiler” fordi der ikke er
tale om egentlige forsteninger eller aftryk i aflejret materiale.
De bedst kendte sub-fossiler er nok
pollen fra landjordens planter. De klassiske pollendiagrammer fortæller både
historien om de forskellige klima- og
vegetationsperioder siden istiden, men
også om menneskets påvirkning af
landskabet siden landbrugets indførelse
for ca. 6000 år siden.
I sedimentet findes også resterne af de
organismer som har levet i søen gennem tid. Skallerne fra kiselalger fortæller om søens næringsrigdom (kvælstof
og fosfor) og om forandringer i surhedsgrad (pH). Hovedkapsler fra danse-
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myggelarver fortæller om næringsrigdom, pH, samt klima- og temperaturforandringer. Fiskeskæl, dafnie-skaller
og dafniernes hvileæg (ephippier) kan
bl.a. fortælle om fødekæder og biologiske samspil i søen.
Hvis man selv har afprøvet metoderne
og i øvrigt har stillet grejet klar til feltog laboratoriearbejde, så kan boring,
prøveforberedelse og gennemsyn af prøverne sagtens klares på en lang formiddag. Og glem ikke, at mudder er et af de
ældst kendte skønhedsmidler til pleje af
hud og hår. God fornøjelse med sporene
fra fortiden!
o

Eksempler på biologiske rester som
nemt kan findes i sedimentprøverne.
A: frugter af birk (ca. 2 mm store).
B: frø af vandranunkel (ca. 1 mm store).
C: hovedkapsel fra dansemyggelarve.
D: dafnie-skal. E: dafnie-hvileæg.
F: fiskeskæl.
De viste subfossiler er ikke fra Rude Skov kernen.
Fotos: Peter Steen Henriksen (A-B).
Fotos: Klaus Peter Brodersen (C-F).
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Foto:
Lars L. Iversen

Foto: Jiri Bohdal

Foto: Philip Francis Thomsen.

Vandprøvetagning i en sø til
DNA detektion – lidt lettere
prøvetagning end ved den
sædvanlige naturunder
søgelse.

En anderledes
fisketur
– om DNA-spor til detektion af biodiversitet
(Kilde: Pressemeddelelser fra Københavns Universitet)

Dorrit Hansen
Naturskoleleder
Naturskolerne i Rude Skov og
Raadvad
Email: dha@rudersdal.dk

Med god tid, ketcher, fiskestang, bundhenter og meget
andet grej, kan man nå frem
til et hæderligt bud på biodiversitet blandt dyrene i fx en
dansk sø.
På samme måde kan man
også nå et stykke af vejen
pænt med fx fangstglas, pincetter og uddrivning, når det
gælder jordbunden i skoven.
Men det kunne da være rart
med en facitliste
– den kan nu rekvireres!
I de senere år er der stille og roligt rullet
flere og flere nyheder ind som omhandler stadigt nye muligheder for at anven-
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de DNA-spor i forskellige materialer og
sedimenter. Det gælder mange analyser
af fossilt DNA rundt omkring på jorden,
som har givet viden om fortidens dyreplante- og menneskeliv – men efterhånden også nyheder, der sætter fokus på
helt nutidige problemstillinger.
Perspektiver for naturovervågning
Sidste år kunne man pludselig læse i diverse medier at ”banebrydende DNAforskning ved Statens Naturhistoriske
Museum på Københavns Universitet,
vender op og ned på vores overvågning
af naturen - et snapseglas søvand indeholder DNA fra hele søens dyreliv. En
effektiv og billig metode, som vil få stor
betydning for at få tjek på naturens
mangfoldighed”.
Der er store perspektiver for overvågning af biodiversiteten i forskellige miljøer – efterhånden som forskerne forsøger sig med nye økosystemer og kan
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konstatere at analyser af dyrenes efterladte DNA-spor ”holder vand” faktisk
både i forhold til bestemmelse af tilstedeværende arter, men også antallet af
dem. Dermed ser det altså ud til, at den
nye DNA-detektionsmetode kan bruges
til at estimere bestandsstørrelser.

Gummistøvler vs. DNA

Forskningsholdet bag resultaterne fra
2011 er ph.d.-studerende Philip Francis
Thomsen og specialestuderende Jos
Kielgast og Lars L. Iversen. De har undersøgt hundrede forskellige søer og
vandløb med både eksisterende metoder
(God tid + biologer i gummistøvler!) og
den nye DNA-baserede metode, og dokumenterer, at DNA-detektion er effektiv, selv når dyrene er ekstremt fåtallige
– og afslører fra dyr så forskellige som
odder og guldsmed.

Ny dna-metode sporer
fisk og hvaler i havvand

I 2012 kom så nyheden om at DNA-forskerne fra Center for GeoGenetik har
skabt et nyt gennembrud. Ved at bruge
½ liter havvand kan de nu finde DNA
fra fisk og hvaler i havet. Metoden kan
styrke overvågningen af havenes biodiversitet og fiskeressourcer fremover.
Den nye dna-metode kan give bedre
styr på, hvad der befinder sig under
overfladen i havene rundt om i verden,
overvåge truede arter og samtidig få
overblik over havets ressourcer generelt.
Forskerne bag de nye undersøgelser er
igen ph.d.-studerende Philip Francis
Thomsen og specialestuderende Jos
Kielgast.
”Vi undersøgte vandprøverne specifikt for fiske-dna og blev overraskede,
da resultaterne begyndte at tikke ind. Vi
endte med dna fra 15 forskellige fiskearter i vandprøver på bare ½ liter. Vi fandt
dna både fra store som små fisk - såvel
fra almindelige arter som sjældne gæster. Torsk, sild, ål, rødspætte, sardin og
mange havde efterladt sig dna-spor i
havvandet”, siger Philip Francis Thomsen.
I det andet studie viste forskerne, at
det også er muligt at finde dna fra marsvin i små vandprøver taget i havet, så
metoden er ikke kun begrænset til fisk,
men også velegnet til at spore havets
store pattedyr.
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Foto: Jos Kielgast.

En effektiv ny metode

Studiet sammenligner også den nye
dna-metode med eksisterende metoder,
som traditionelt bruges til at overvåge
fisk, som fx trawl og ruser. Her viste
dna-metoden sig mindst lige så effektiv
som de eksisterende, og har desuden
den kæmpe fordel at kunne anvendes
stort set overalt uden at påvirke habitatet eller fiskebestandene. Det kræver
bare en vandprøve.
Om min frejdige formodning i indledningen kommer til at holde stik ved
jeg ikke – kommer vi til for få hundrede
kroner at kunne bestille en artsliste fra
Raadvad Dam, Øresund eller Stampeskoven (med eghjorte!?) ved at indsende
en vandprøve, ligesom vi nu rekvirerer
artslister ved at indsende honningprøver med pollen? Det kunne være fedt –
og indtil det går i opfyldelse kan vi gælde os over de gode perspektiver for
fokus på naturovervågning og biodiversitet.
o

Ph.d. studerende Philip Francis Thomsen tager vandprøver
i havet til DNA analyser. Forskerne fandt DNA fra både fisk
og hvaler i havvandet.

Læs pressemeddelelserne – og find selv flere:
http://www.nbi.ku.dk/Nyheder/nyheder_07/fossilt_dna_opklarer_fortidens_liv_og_klima/
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2011/2011.1/eliteforsk/
http://www.isogklima.nbi.ku.dk/dna_i_is_test/
http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2011/en_soe_i_et_snapseglas/
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2012/2012.8/ny_dna-metode_sporer_fisk_og_hvaler_i_havvand/
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Dyrespor
Dyrespor er ikke kun fodspor,
men alle tegn på at her været
et dyr. Fodsporene er gode til
at se, hvilke dyr her færdes.
De fleste andre spor er gode
til at se, hvad dyrene laver.
Det er så at sige stivnet adfærd. Derfor er de spor ofte
meget mere spændende end
fodsporene.
Det kan være svært at skelne de forskellige arter, og der er mange muligheder
for fejl. Det kan naturligvis gavne, hvis
man har et overblik over, hvilke dyr der
færdes i området. Men hvad sker der
egentlig om man skulle tage fejl af en
mink og en ilder eller en mus og et
egern? Det er processen og de overvejelser og den snak den kan afføde, der er
det væsentlige, så god fornøjelse. Husk i
øvrigt lige at to af de talrigeste dyr i
Danmark er hund og kat, og de efterlader også spor. Her har jeg samlet en
række eksempler på dyrespor.
o

Veksel gennem majsmark

Her er der mulighed for at forfølge dyrene. De
kom fra skoven med skjulsteder og gik over til
en græsklædt eng. Det lykkedes at finde enkelte
fodspor i jorden, der viste at vekslen både blev
brugt af rådyr og ræv. Fodaftryk er gode til at
artsbestemme dyrene på, men kun gode til at se
adfærd, når der er sne.

Af Jan Kjærgaard,
Naturvejleder ved
Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Her er Jan fotograferet ved
siden af en rede af hasselmus.
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Ved en tue af lysesiv

Markmus gnaver gerne det
grønne i sig men efterlader altid
marven, der ligger og skinner
hvidt.
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Knogler fuld af bearbejdning

Et af de rigtig sjove dyrespor er knogler. Her er
ofte flerdobbelt dyrespor.
Det hyppigste store pattedyr i Danmark er grisen, og de fleste knogler man finder - i Jylland,
er derfor også fra den. Forundring – har vi grise
i skoven? Måske ikke, men vi slagter og spiser
grisene og benene ryger ud til hunden. Om natten hentes det af en ræv, der løber til skovs. Når
den har ædt marv og andet godt ligger knoglen
tilbage og bliver så gnavet af mus og egern, der
skal have kalk til deres tandvækst. Denne knogle
er fra en ko, slagtet af mennesker, gnavet af
hund og nok ræv og endelig gnavet af egern. I
alt fem forskellige dyrespor i ét.

2 Muldskud i græsplæne

Muldvarpskud - eller er det mosegris? Det kan
være næsten umuligt at skelne skuddene. Nogle
mener at man kan se på skuddenes størrelse og
fordeling og om der er udgangshuller. Andre ser
på gangens tværsnit. Muldvarpegange var bredere end høje, mosegris højere end brede. Men
hvad så, når man fanger begge arter i samme
gangsystem? I en græsplæne som her, hvor der
stort set ikke er rødder at æde, er det dog givet
muldvarp, mens den gang der går hen langs
mine gulerødder og roden er gnavet væk må
være mosegris.

Stjernesnot i skovbund

Stjernesnot er et af de helt specielle dyrespor.
Også det er et resultat af noget, der er efterladt.
I milde perioder af vinter og tidlig vår dukker
frøerne op. Her er en hunfrø blevet fanget af et
rovdyr og ædt. Frølår smager godt, men af uransagelige årsager ved rovdyrene åbenbart, at de
ikke skal æde æg (sorte kugler til højre) og ægslim. Det pilles fra og i den fugtige luft ligger det
og svulmer op til en mælket geléklat. Jeg kunne
ellers godt forestille mig, hvordan maven så ud
på rovdyret, når det svulmede op inde i den.

Litteratur om dyrespor:

K. Aaris-Sørensen, M. Andersen og K. Rosenlund: Knogler, tænder og takker. Natur og Museum 2007 nr. 4. God til knoglebestemmelse.
P. Bang og P. Dalstrøm: Dyrespor. Gads forlag 1972. Omfattende håndbog, der dækker alle typer spor.
P. Hansen: Arkitektur i dyreverdenen. Natur og Museum 1988 nr. 1. Lidt skæve vinkler på, hvordan spor også kan se ud.
B. Jensen: Nordens pattedyr. Gads Forlag. 1993. Gode artsbeskrivelser af alle landpattedyr (også ulven) Afsnit under hver art om sportegn.
T. S. Jensen: Mus, rotter og spidsmus. Natur og Museum 1993 nr. 3. Nøgle til kraniebestemmelse af småpattedyr.
A. L. V.Manninche. Danmarks pattedyr. Gyldendal 1935. Gode billeder af kranier fra mange arter.
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Find vej i…
på naturskole
skemaet

Camilla Bruun Manscher
Naturvejleder
Naturskolerne i Rude Skov og
Raadvad
Email: camm@rudersdal.dk

I disse år kører sejler (endnu)
et landsdækkende projekt ud i
landet med det vigtige formål
at få børn og voksne mere ud i
naturen og røre sig. Projektet
hedder Find Vej i Danmark og
er sat i søen af Dansk Orienterings-Forbund med støtte fra
Naturstyrelsen, Friluftsrådet
og Dansk Idrætsforbund.
For at projektet kan blive en succes kræver det nogle ildsjæle, der vil stå bag roret på de lokale delprojekter. Sådan en
flok ildsjæle har vi været heldige at stifte
bekendtskab med i Raadvad og det samarbejde har været til stor glæde for såvel
os som dem. Her er en kort beretning.

Ildsjæle inviterer til samarbejde
Dorrit Hansen
Naturskoleleder
Naturskolerne i Rude Skov og
Raadvad
Email: dha@rudersdal.dk
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Skibet nåede i 2012 til Naturskolerne i
Rude Skov og Raadvad, da vi blev kontaktet af en flok fra Søllerød Orienteringsklub, der ville høre, om vi havde
interesse for et samarbejde omkring
etableringen af en række Find Vej poster i Raadvad, Jægersborg Hegn og

Foto: Klaus Peter Brodersen

Stampeskoven, som vi bl.a. opererer i
med vores elever.
Allerede ved første møde stod det
klart, at der her var tale om ægte ildsjæle, der brændte for sagen. Dels i egen interesse, da det ville give klubben gode
muligheder for O-løb i de nævnte områder, og dels i den brede befolknings
interesse, da Find Vej projektet åbner
døren til på nem og overskuelig vis at få
en masse mennesker ud i skoven på en
lidt anderledes tur.

Symbiose omkring placeringer

Vi hoppede straks om bord - engagementet smittede og vi øjnede bestemt
også muligheder for vores egen formidling i området. Et indledende planlægningsmøde blev afholdt, hvor rollerne
og forventningerne blev italesat. Orienteringsklubben stod fra starten for alt
det praktiske med ansøgninger og kommunikation med Naturstyrelsen og Find
Vej projektet. Det drejede sig dels om at
få de fornødne tilladelser til at opsætte
faste poster (i form af røde pæle) i de
omtalte områder og dels om at søge om
finansiering af pæle og skilte.
Derudover ville de rekognoscere i
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Elever i gang med at finde vej på
en af de nye baner.

Fordeling af opgaver
i samarbejdsprojektet:

området for at finde egnede placeringer
af posterne. Og her inviterede de Naturskolerne til at deltage. Så kunne vi bidrage med vores kendskab til området i
form af interessante lokaliteter og byde
ind med ønsker til ruter, der kunne bruges i vores daglige formidling. En ny
mødedag blev aftalt, kortene kigget
igennem, cyklerne fundet frem og så gik
det derudaf for at finde gode placeringer...

De røde pæle gør det lidt lettere

På Naturskolerne har vi i mange år afholdt formidlingsaktiviteter, hvor elever
sendes ud i området udstyret med en
GPS og et opgaveark, som de får mulighed for at arbejde selvstændigt med på
turen rundt i skov og åbent land. For at
guide eleverne igennem løbet har vi
indlagt en lang række waypoints, som
dels leder dem til interessante lokaliteter
og dels hjælper dem på vej hver gang, de
skal skifte retning.
Det kan dog være svært for eleverne
at genfinde de nøjagtige lokaliteter ud
fra vores ledetråde, så her kan de røde
pæle være en god hjælp. Vi tog derfor
udgangspunkt i disse og fandt derudNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 1 • 2013

Orienteringsklubben
• ansøgninger
• kontakt
• etablering (nedgravning og påsætning
af skilte)
• optegning af kort
• optegning af ruter
• viden og ideer til placering af poster, der
giver mening ift. orienteringstanken
• aktiviteter på åbent hus arrangement
• behov for nye baner i området

Foto:Heidi Kristensen

Glade samarbejdspartnere
ved startpælen i Raadvad.

Naturskolen
• stort lokalkendskab
• eksisterende aktiviteter som inspiration
• faglig viden om området
• formidling til et stort antal elever og
offentligheden til åbent hus
• kaffe på kanden og en cykel i skuret
• behov for ruter til undervisningen

Læs mere om kort og baner:
http://www.findveji.dk/index.php/findvej_projekt/detail/Raadvad-Stampen-og-JagersborgHegn/56.html
Læs om Naturskolens turtilbud ”Find vej i Skoven - orientering for begyndere
http://www.naturskolerne.dk/aktiviteter?aid=152
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Foto:Heidi Kristensen

Masser af orienteringsfolk på
Raadvad Naturskoles åbne
hus på Naturen dag 2012.

over sammen med orienteringsklubben
en lang række velegnede placeringer til
nye poster.

Fra ide til handling på et splitsekund

Blandt andet kom der en sjov ide fra
klubben om at lave en kompasgangsbane og en begynderorienteringsbane,
som både vi og de kunne bruge til vores
aktiviteter.
Inden vi havde set os om troppede en
flok frivillige fra orienteringsklubben op
i området og gravede pæle ned og opsatte skilte i stor stil. Resultatet af samarbejdet er blevet en række spor i landskabet, som kan lede orienteringsløbere,
naturskoleelever, familier, motionister
og mange flere rundt på forskellige ruter
i de nævnte områder.

Projektet blev indviet ved en stor fælles indsats på Naturens Dag, hvor Naturskolerne holdt åbent hus og orienteringsklubben stod for formidling af de
nye baner og deres muligheder - et winwin arrangement, der tiltrak mange flere kunder tilsammen end vi hver især
ville kunne. Så vi er glade - orienteringsklubben er glade - og vi kan varmt
anbefale samarbejder af denne karakter
for andre!
o

Fakta om det lokale projekt

I området omkring Raadvad er der
etableret 38 poster i form af 30 nye røde
pæle og genbrug af 8 eksisterende pæle,
hvorpå der er sat Find Vej skilte. Fem
forskellige ruter er defineret på Søllerød
orienteringsklubs hjemmeside, hvor der
ligger fine nytegnede orienteringskort
over området klar til print og hvor der
efter turen er mulighed for at indtaste
resultatet fra turen på Skat i Skoven, således at man kan se, om man har fundet
de rigtige poster. Og sidst er der lavet en
folder, hvor naturskolerne har bidraget
med en faglig tekst omkring landskabet
i området.
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Foto: Klaus Peter Brodersen
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Gæt et
spor!
Tips & Tricks er i dette
nummer udskiftet med en
lille konkurrence: Gæt et spor!

2

1
3

4
Hvem har sat sporene?
Send svaret til temaredaktionen
sammen med navn og adresse
inden 1. april: ajo@nst.dk.
Der vil blive trukket lod mellem
alle besvarelser med 6 rigtige svar.

5

Vinderen får tilsendt en æske
chokolade. Om det bliver
chokoladefrøer eller kæmpe
skilpadder vides ikke endnu!

6
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Global hektar pr. person
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Vores
økologiske
fodspor …

6
5
4
3
2
1
0
A

US

a

EU Kin

ien
Ind

Kilde: Living Planet report 2012

Foto: Anne Johannisson

Økologiske fodaftryk,
økologiske rygsæk, økologiske
råderum. Begrebet har mange
navne, men de dækker alle
over en målemetode, der viser
hvor mange af naturens ressourcer, vi mennesker bruger
på at leve vores liv.
Beregningsmetoden er udviklet af Mathis Wackernagel og
William E. Rees i bogen ‘Our
Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the
Earth’ fra 1996.
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Fodaftrykket måles i det areal, som er
nødvendigt for at naturen, for at forny
de forbrugte ressourcer. I 2001 blev arealet beregnet til 1,8 ha pr. person. For at
beregne dette tal sammenlagde man alt
produktivt land i verden og fordelte det
ud på antallet af indbyggere. Der indgik
dyrket jord, græsmarker, såvel som bebyggede områder og søområder. Der
blev også afsat areal til de 30 millioner
andre arter, som lever på jorden og dette
areal blev trukket fra ovenstående regnestykke. Hertil blev 12 % af den økolo-

giske kapacitet afsat til at beskytte den
biologiske mangfoldighed. Siden må vi
forvente at arealenheden pr. person er
faldet, da befolkningstallet stadig stiger.

Danskernes globale fodspor

I følge beregninger fra 2007 lå Danmark
nr. 3 efter De Forenede Emirater og Qatar. USA lå på en 5. plads efter Belgien.
Se diagrammet på: http://www.globalis.
dk/Statistik/OEkologiske-fodaftryk#bars
(Se udsnit af det i margin på næste side)
Måske er det ikke lige sådan, vi plejer at
se os selv, som de miljøbevidste danskere vi tror, vi er.
I en WWF-rapport, Living Planet Report 2008, placeres Danmark på en fjerdeplads pga. forbruget af kød og vores
høje udslip af drivhusgasser, kun overgået af De Forenede Arabiske Emirater,
USA og Kuwait. Hvis alle mennesker levede som os, skulle der bruges tre ekstra
jordkloder til at levere alle de naturrigdomme, vi forbruger. ( Siden er tallet
steget til 5 kloder ifølge radioen sidst i
januar 2013).Vi er en nation af kødspisere, og det gør os til det land i Europa,
hvor der spises mest oksekød og næstmest svinekød, målt pr. indbygger. Produktion af foder til kvæg og svin lægger
beslag på store dyrkningsarealer verden
over, står der at læse i rapporten.
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Flere hjemmesider giver os mulighed
for at finde ud af, hvor meget vi hver
især belaster kloden og hvordan vi kan
forandre vores levevis, så vi er i bedre
balance med det økologiske råderum,
som vi er tildelt, hvis vi stadig forudsætter, at vi kun har én jordklode.
Hjemmesiden www.myfootprint.org
giver et værktøj til at lave en cirka beregning af vores eget personlige økologiske fodaftryk. Denne beregning sammen med beregningen af vores
individuelle kulstof-aftryk indgår bl.a. i
de aktivitetsforslag, som skoleklasser
opfordres til at deltage i af Det Europæiske Skolenetværk på hjemmesiden
www.futurenergia.org , hvor der findes
undervisningsforslag, der handler om at
gøre eleverne mere bevidste om energiforbruget. Flere af hjemmesiderne om
undervisning i det økologiske råderum
har efterhånden 5 – 6 år på bagen og
virker ikke som om de bliver opdateret.
Men der finders stadig nogle, der arbejder med emnet.

”Advarsel - dette forløb handler om
den grumsede virkelighed”. Sådan introducerer NOAH deres materiale, der
omhandler produkternes skjulte miljøbelastning. Undervisningsmaterialet
sætter fokus på bæredygtig udvikling på
et globalt plan.
Den økologiske rygsæk for en gennemsnitsdansker er 70 ton om året.
Men hvad er en økologisk rygsæk overhovedet for en ting og hvorfor skal vi
tænke på fremstillingen af en kaffemaskine i Kina, når vi drikker kaffen i
Danmark? Det er den grumsede virkelighed, skriver NOAH.
På Danmark Undervisningsportal
EMU ligger der også ideer til undervisningsforløb i naturvidenskabelige
grundforløb med udgangspunkt i hæftet: Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor, hvori målinger og beregninger af det økologiske fodspor inden
for forskellige sektorer indgår. Der lægges også op til diskussioner af, hvor velegnet modellen er til at måle miljøbelastninger og til at se på andre
målemetoder. http://www.fys.dk/nfa/01/
forloeb/nv1.php
o

Udsnit af diagram fra: http://www.globalis.dk/Statistik/OEkologiske-fodaftryk#bars

Økologiske fodaftryk i undervisningen

Foto: Anne Johannisson
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Dansk artsnavn

Europæisk Bison – Visent

Latinsk artsnavn

Bison bonasus – deles i to underarter
Bison b. bonasus samt den kaukasiske
underart Bison b. caucasius. De bornholmske bisoner er alle fra Bison b. bonasus, som er den rene lavlandsbisonstamme fra Polen.
(opfølgning på indslaget på side 15)

Her er så svaret på, hvem der har sat sporene

Nye spor i den danske natur

Europæisk bison
Visenten

Slægtning

Den amerikanske bison, som er tilpasset
til stepper/prærier, men nogle af dem
også til skov (”Wood Buffalos”). Er så
nært beslægtet til den europæiske bison,
at den uden problemer kan parre sig
med visenten og få levedygtig afkom.

Antal

Der lever ca. 4200 europæiske bisoner
rundt om i Europa, heraf ca. 2700 frit
eller halvfrit i naturen og ca. 1500 i zoologiske haver. I Danmark lever der 7 (1
tyr og 6 køer) i Bisonskoven i Almindingen, og 3 hanner i Vorup Enge ved
Randers.

Naturligt levested

Visenten er et skovdyr. Lever i lysåbne
blandingsskove – med rig og frodig
bundvegetation.

Drøvtygger

Visenten er en drøvtygger. Den bruger
dagen på at æde, hvile sig og tygge drøv.
Munden indeholder i alt 30 tænder: 2 x
6 flade kindtænder i hver kæbehalvdel
samt 6 spartelformede fortænder i undermunden - ingen fortænder i overmunden.

Naturlig føde

Udbredelse i dag

Af Ulla Didriksen,
Naturstyrelsen Bornholm
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Østeuropa: Bialowieza skovene ved den
polsk/russiske grænse- Polen, Litauen,
Kaukasus, Hviderusland, Ukraine.
I Europa kan man se bison på åbne arealer i: Almindingen på Bornholm, Randers Regnskov (Vorup Enge), Eriksberg
Vildt og Naturpark (Sverige), Skånes
Dyrepark, Rothaargebirge Bad Berleburg (Tyskland) samt i Bialowieza og i
en række europæiske zoologiske haver.

Æder friske blade af træer, buske og
skovbundplanter samt skud og græs.
Om sommeren opholder den sig gerne i
fugtige løvskovsområder, gerne temporært oversvømmede områder med elleog askemoser. Om vinteren opholder
den sig i højere beliggende arealer og
æder desuden bark, lyng, lav og frugter
som agern, bog m.m. En voksen bisonhan æder op mod 30-40 kg plantefoder
om dagen – hunner omkring 25. kg
grønt om dagen. (Bemærk: En malkeko
æder 80 kg mad om dagen, men producerer også 26 liter mælk i snit om dagen/år)
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Fysiologi

Største landpattedyr i Europa. Vægt:
Han: 800 kg - hun ca. 600 kg (hannen
kan af og til veje op til 1000 kg) Længde
– hoved /krop: op til 290 cm . Skulderhøjde: 180-195 cm. Har klove.
Har 14 par ribben (den amerikanske bison har 15 par ribben)

Forplantning

Kønsmoden: Omkring 3-4 års alderen.
Hanner ofte først præstationsdygtige
omkring 6 års alderen. Parringssæson i
naturen: August/september. Drægtig i
254-272 dage (svarende til ca. 9 måneder og samme længde som en almindelig ko) .

Yngelpleje

Kan få kalv hvert år, men oftest hvert
andet år. Kalven kan løbe allerede et par
timer efter fødsel. Drikker mælk hos
moderen til den er 1 år gammel.

Truet art

De sidste bisoner blev dræbt i Polen og
Kaukasus i 1919. Ved redningsaktionen
baseret på opformeringen af de sidste
overlevende fangenskabsdyr ( udgangspunktet var 54 bisoner fra zoologiske
haver i Europa) lykkedes det imidlertid
at bevare en ren stamme af lavlandsbisonen, Bison b. bonasus som alle oprindeligt stammede fra Polen.
Den anden nulevende stamme er en
blanding af lavlandsformen fra Polen og
den kaukasiske tyr. Efter artens uddøen
i naturen fandtes der nemlig kun et eksemplar tilbage i fangenskab af den kaukasiske underart.
Den europæiske bison er fredet og optaget på IUCN´s rødliste over globalt truede dyr.

Levealder
20-25 år

De bornholmske bison

Floksammensætning

Flokken kan bestå af op mod 20 dyr primært hunner og deres unger. Hanner og
halvvoksne unghanner opholder sig
ikke i flokken, men går for sig selv, især
i sommerhalvåret. De kommer tæt på
hunflokken, når de kan lugte sig til at
hunnerne er i brunst. Hannen flegmer,
dvs. krænger læber tilbage og kan derfor
åbne for lugteorganet, og sanse den
brunstige hun og selv blive motiveret til
parring. Hannerne ses ofte gå sammen
med flokken om vinteren.
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1 tyr og 6 køer blev udsat i Almindingen
juni 2012. Hunnerne kommer fra Bialowieza Nationalpark og hannen kommer fra avlcenteret i Kobiór Forest District, Polen. Hannen er født i 2008 og
hunnerne er født i 2006, 07, 09, 09, 10,
10. Alle er chippede – førerko har radiohalsbånd på. De 7 bisoner er alle en del
af det europæiske avlssamarbejde.

Læs evt mere på:

http://www.arkive.org/european-bison/
bison-bonasus/
http://www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Bison_bonasus.html
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Følg sporene –
gå på skraldejagt
Hold Danmark Rent er en nonprofit netværksorganisation.
Vi tror på, at vi med oplysning
og smarte løsninger kan få
danskerne til at hjælpe sig selv
med at holde Danmark rent
for henkastet affald. Indsatsen
finansieres gennem partnerskaber med private og offentlige aktører.
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Henkastet affald efterlader
kedelige spor i naturen.
Med værktøjskassen Skraldejagt fra Hold Danmark Rent
kan naturvejlederne give
børnene et godt kendskab til
følgerne af at smide affald fra
sig.
Børn og unge smider oftere affald fra sig
i naturen end voksne. Derfor har netværksorganisationen Hold Danmark
Rent taget en række initiativer for at få

børn og unge i tale, inden de tillægger
sig for mange dårlige vaner. Et af disse
initiativer er værktøjskassen Skraldejagt.

Fornuftige børn

Tre ud af fire børn har smidt affald fra
sig i naturen, viser en analyse. De mindre børn smider især småt affald, som
tyggegummi og ispinde; eller organisk
affald, som bananskræller og æbleskrog.
Jo ældre, børnene bliver, jo mere smider
de fra sig. 89 % af børnene i 9. og 10.
klasser har således smidt affald fra sig.
37 % har smidt dåser i naturen, og 29 %
har smidt flasker. Det er hovedsageligt
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VIDSTE DU DET?
Så længe er affaldet om at blive
nedbrudt i naturen:
Døde dyr og madrester : ............. op til 5 uger
Hundelorte: ................................ op til 5 uger
Mælkekartoner: ............................. op til 2 år
Ispapir: ........................................... op til 2 år
Ispind: .......................................... op til 10 år
Cigaretskod: ................................... op til 5 år
Tøj: ................................................. op til 5 år
Aviser: ............................................ op til 1 år
Tyggegummi: ................................. op til 5 år
Plastic: ....................................... op til 500 år
Flasker: ............................. op til 1.000.000 år
Kapsler: ...................................... op til 100 år
Aluminiumsdåser: ...................... op til 500 år

de store drenge, der smider flasker og
dåser.
Selvom tallene kan virke nedslående,
er der også masser af positive udmeldinger fra de unge. 91 % af eleverne synes nemlig, at det faktisk er negativt at
smide affald fra sig. Og 61 % betragter
det direkte som forkert.
”Børnene har med andre ord værdierne på plads. Nu skal de bare huskes på
at leve op til værdierne i praksis,” siger
direktør i Hold Danmark Rent, Anne
Holm Hansen.
”Børnene har en god forståelse for, at
det kan være farligt for dyrene, hvis affaldssporene får for meget fat i naturen.
Og jo yngre børnene er, desto mere modige er de også i forhold til at minde andre om ikke at smide affald.”

Fjern affaldssporene

Hold Danmark Rent har udviklet værktøjskassen Skraldejagt, der tilbyder spejderledere, naturfagslærere, naturvejledere og andre initiativtagere en
mulighed for at øge børns kendskab til
henkastet affald og nedbrydningstider.
Midlet er en sjov og hyggelig udendørs
aktivitet i en skov, park eller lignende,
hvor børnene i deres jagt på skrald og
med sjove quizspørgsmål lærer en masse om henkastet affald, og om hvad
skraldet betyder i naturen.
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Værktøjskassen er gratis, og Hold Danmark Rent leverer materialerne til skraldejagten, hvis man ikke selv har handsker og poser til formålet. Det eneste,
naturvejlederne skal sørge for, er at
printe materialer ud, stå for arrangementet med børnene og sørge for at returnere eventuelt ubrugt materiale.

Du kan læse mere om
Skraldejagt og alle de andre værktøjskasser, Hold
Danmark Rent udbyder,
her:

Masser af værktøjskasser

http://www.holddanmarkrent.dk/page/vaerktoejskasser

Hold Danmark Rent tilbyder i alt 14
værktøjskasser til private aktører, offentlige institutioner og frivillige.
Værktøjskasserne kan i flere tilfælde
rekvireres gratis. For dem alle gælder, at
udgifterne til kasserne ikke overstiger
kostprisen. Hold Danmark Rent er en
nonprofit netværksorganisation, og et
eventuelt overskud går ubeskåret til indsatsen mod henkastet affald.
o

http://www.holddanmarkrent.dk/article/Skraldejagt

Hold Danmark Rent
kan besøges via flere kanaler:
Web: www.holddanmarkrent.dk
Facebook: facebook.com/holddanmarkrent
Facebook: facebook.com/saml.op
Twitter: twitter.com/holddanmarkrent
Youtube: youtube.com/user/holddanmarkrentdk
Mobilt web: m.holddanmarkrent.dk
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RudersdalRutens
Univers
Foto: RudersdalRutens Univers

- oplevelser, bevægelse og motion i naturen

Over hele landet er interessen
og søgningen mod udendørs
oplevelser stigende og forventes at fortsætte de kommende år.

Lars Wiskum
Projektleder for RudersdalRutens univers. Initiativtager og
ekstern udviklingskonsulent
for Rudersdal Kommune siden
2004 i forbindelse med udendørs motionsfaciliteter og udvikling af en motionskultur i
naturen. Se mere om Lars´
andre aktiviteter på www.
sportventure.eu og www.naturstadion.dk. Email: lw@naturstadion.dk
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I Rudersdal Kommune har borgerne
den smukke natur og muligheder for
friluftsliv øverst på ønskelisten og med
etableringen af RudersdalRutens Univers har kommunen skabt en platform
for naturoplevelser, udendørs motion og
friluftsliv for alle - samt ikke mindst
skabt en bred kommunikationsplatform
for aktiviteter i naturen.

Fra motionsrute til et univers
af aktive naturoplevelser

RudersdalRuten var den første permanent markerede og godkendte maratonrute i Danmark – men i dag omfatter
RudersdalRutens Univers yderligere en
række temaruter udviklet med forskelli-

ge samarbejdspartnere til forskellige
målgrupper samt en række aktivitetspladser med udendørs træningsredskaber. Udviklingen af det udendørs univers for naturaktiviteter og motion
begyndte i 2004 og i 2013 vil åbningen
af TriRuten - med mulighed for at kombinere løb, cykling og svømning - markere afslutningen på etablering af de fysiske og markerede oplevelses- og
motionsruter i Rudersdal. De kommende år vil fokus primært være at skabe
øget brug af faciliteterne samt at understøtte udviklingen af nye aktiviteter i naturen.
I RudersdalRutens Univers afvikles en
række lejlighedsvise og permanente
motions- og oplevelsestilbud langs eller
tæt ved RudersdalRutens hovedrute, temaruterne og aktivitetspladserne. I 2013
bliver der afholdt omkring 20 planlagte
aktiviteter i tilknytning til RudersdalRutens Univers samt en række ugentlige
lokale og selvorganiserede aktiviteter.

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 1 • 2013

SkodsborgRuten og geocaching events sætter fokus på
kombinationen af natur, historie og motion koblet
med mobilteknologi og GPS. Begge tilbud inspirerer
nye målgrupper til at bruge naturen til læring, oplevelser og motion på en anderledes måde ved at bruge
virtuelle lag med informationer.

Foto: RudersdalRutens Univers

Grøn Puls-arrangementer ved de udendørs træningspladser og træningspavilloner organiseres i samarbejde med forskellige tovholdere og sætter fokus på de
udendørs faciliteter. Bevægelse i det fri kobles med
udendørs styrketræning, hvilket inspirerer nye målgrupper til at bruge naturen som fitnesscenter året
rundt – både på egen hånd og sammen med andre.
Grøn puls 60+ giver fx kommunens seniorer mulighed
for at træne sammen hver mandag året rundt – et populært tilbud, som har fået flere tidligere inaktive seniorer i gang. Dette tilbud afvikles i et samarbejde
med flere fagområder i kommunen samt med Hjerteforeningen.

Foto: RudersdalRutens Univers

Børn og barnlige sjæle kan opleve Eventyrskoven og
TusindbenRuten. Eventyrskoven er en eventyrlig og
magisk verden, hvor sanserne og fantasien kan slippes
løs og her kan man blandt andet møde musiktrolde,
kratheksen og elverfolk. TusindbenRuten er 1000
meters vandre-, klatre-, og løbetur med historier
om Kong Tusindben og Tryllespidsmusen En rute der
kombinerer natur- og landskabsformidling. Begge
ruter er populære udflugtsmål for børnehaver og
børnefamilier.

Foto: RudersdalRutens Univers
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Synlighed, tilgængelighed
og lokalt engagement

I Rudersdal er motionsruterne et offentligt tilbud med trænings- og oplevelsesfaciliteter i naturen. RudersdalRutens
Univers sætter fokus på værdien af at
være fysisk aktiv i hverdagen og det at
bruge naturen til oplevelser, men samtidig giver platformen en god ramme for
nye partnerskaber. Konceptet rummer
mulighed for at kommunikere, synliggøre og koble nuværende aktiviteter i
naturen samt at understøtte udviklingen
af nye temaer og ideer. De fysiske ruter
forbinder og åbner adgangen til nye naturområder og nye målgrupper – og temaerne giver indhold og værdi til aktiviteterne og brugerne.

Aktiviteter for alle målgrupper

Foto: RudersdalRutens Univers

Her finder du mere infor
mation om Rudersdal
Rutens Univers:
www.rudersdalruten.dk
og www.facebook.com/
Rudersdalrutensunivers
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Tema: Natur, bevægelse og aktive oplevelser

Friluftsliv er mange ting for forskellige
brugere: motionsaktiviteter, læring i naturen, sociale aktiviteter, naturoplevelser
med afslapning eller mere actionprægede naturaktiviteter er nogle af de bevæggrunde, som inspirerer et stigende antal
brugere til at søge udendørs. I Rudersdal er der gode muligheder for at koble
stisystemer fra byområderne med de
grønne områder i hele kommunen, så
man kan vandre, cykle eller løbe hen til
temaruterne langs RudersdalRuten eller
blot ud i naturen.
Samarbejde på tværs af kommunens
fagområder og med lokale foreninger,
organisationer og virksomheder omkring motion og oplevelser i naturen
har udviklet sig i takt med udviklingen
af konceptet omkring RudersdalRuten.
Nye samarbejdspartnere er løbende blevet engageret i udviklingen og stadig
flere kommer til. Borgerinitiativer fra
det selvorganiserede motionsliv kobles
med lokale foreninger, som også søger
nye stier og medlemmer.

RudersdalRutens Univers rummer muligheder for at alle kan være aktive og få
oplevelser i naturen. Universet er både
for børnefamilier, seniorer, motionister,
konkurrencefolk, opdagelseslystne, kulturinteresserede, naturelskere, cyklister
og ikke mindst skoler og daginstitutioner. Uanset hvem man er - findes der
rige muligheder for aktiviteter og oplevelser i det fri.
RudersdalRutens Univers og dets udbud af ruter og aktiviteter udvikles og
afvikles i et tæt samarbejde med lokale
borgere, foreninger, organisationer og
virksomheder. Konceptet bakkes op af
naturvejledere, ansatte på museerne og
bibliotekerne samt kulturmedarbejdere,
som alle bidrager med viden og kompetencer, der udvikler og giver indhold og
værdi til aktiviteterne.

Naturen vil også de kommende år være målet for en stigende interesse for udendørs oplevelser og motionsaktiviteter for borgerne,
virksomhedernes medarbejdere, foreningsmedlemmer – ja, alle målgrupper. Der er
plads til flere og naturen rummer mange kilder til læring, inspiration, socialt samvær, afstresning og motionsaktiviteter.
o
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Bog anmeldelse:
Lars-Henrik Olsen:

Dyr & Spor
( Gyldendal 2012)

Sidste år kom der en dyre og spor bog
på knapt 300 sider fyldt med gode fotos
og tegninger. Bogen er delt i to afsnit.
Den første del giver en masse eksempler
på spor delt op i gevirer, fodspor, afgnavede grene, gylp osv.
Den anden del beskriver de europæiske pattedyr, hvoraf vi oftere ser sporene
end dyret. Mange er nataktive eller sky.
Da der er uendelig mange dyr, må det
nødvendigvis være et udvalg af dyr og
deres spor der bliver præsenteret i bogen. Ikke mindst på fugle området, hvor
der kun er valgt nogle få. Under den
pudsige overskrift ”Runde reder” optræder der pludselig sommerfuglelarver og
edderkopper og under et par andre
overskrifter sniger der sig nogle enkelte
andre insekter ind, men hovedvægten
ligger på pattedyr.

Det er en flot og lækker bog, men bæger lidt præg af at udvalget af spor ser
ud til at være båret af, hvilke fotos, der
var mulige at skaffe. Heldigvis er bogen
også udstyret med sammenlignede tavler af fodspor, fald, gylp, kogler, behandlede nødder og kranier i akvarel.
Anne Johannisson

NaturskolebogeN
Kan endnu skaffes til den lavepris af 100 kr. + porto.
Bestilles via www.viborg.dk/naturskolen

En skatkiste af ideer

til undervisning ude i alle slags landskaber med fugle
og fisk, med vilde dyr i skoven, med svampe og istid,
astronomi og bier, hede og hytter.
Tag Astrid Lindgren og HC Andersen, Harry Potter og
Robinson Crusoe med på tur.
Skoven-i-skolen
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En udvidet grønspættebog

Udenpå ser bogen nok lidt kedelig ud, men den er
som et marcipanbrød med nougat: fyldt med lækkerier
indeni …
Det er helt sikkert bogens anden del, nemlig Idekata
loget, der vækker begejstring hos mig. Her er inspiration
at hente til både enkelte aktiviteter og større forløb.
Folkeskolen
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Tilskud til friluftsliv
Har du en god idé, som kan give dig og andre forståelse for naturen
og oplevelser i det fri?
Så har Friluftsrådet måske pengene - og det er nemt at søge!

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

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

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

Tips- og Lottomidler
til Friluftslivet
administreres
af Friluftsrådet

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

Naturoplevelser
for livet...

Søg
penge
til friluftsliv

Har du en ny ide, der forbedrer mulighederne for friluftsliv
kan du søge tilskud fra Tipsog Lottomidler til Friluftslivet
til at realisere den.
Friluftsrådet uddeler hvert år 20 millioner til at realisere små og store projekter, der på forskellig vis giver nye muligheder for friluftsliv eller giver større
naturforståelse. Det kan være faciliteter
som bålhytter, stier, bådebroer og fugletårne eller det kan være naturformidling, nye naturområder eller friluftsudstyr.

Alle kan søge

Alle kan søge tilskud fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, men for at få tilskud skal en række kriterier være opfyldt. Friluftsrådet rådgiver gerne
undervejs i processen og det er nemt at
søge på det elektroniske ansøgnings
skema.
”Vi lægger blandt andet vægt på frivillig arbejdskraft, at det er nytænkende
initiativer og at projekterne kommer
mange mennesker til gode. Det er derfor en rigtig god ide at samarbejde med
andre om det projekt, man vil søge tilskud til” siger Rikke Damm, konsulent i
Friluftsrådet.

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet har ansøgningsfrist tre gange om året: 1. marts, 1. juli og
1. november. Ansøgning sker på et elektronisk ansøgningsskema på www.friluftsrådet.dk/tilskud , hvor du også kan finde ideer til projekter og se kriterier for støtte.
Hvert år modtager paraplyorganisationen Friluftsrådet 3,39 % af overskuddet fra Danske Spils
Lotto og heldspil. Det svarer til godt 60 millioner kroner, der fordeles mellem driftstilskud til
organisationer, naturvejledning, udvikling og forskning samt nye lokale projekter.
I 2012 har Friluftsrådets bestyrelse uddelt i alt 53,5 millioner kroner til 543 friluftsprojekter.
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet lægger vægt på frivilligt engagement og projekter, der
kommer mange mennesker til gode - gerne i et samarbejde mellem flere foreninger eller
myndigheder og institutioner.
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Med ønske om et godt årsmøde
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Nyt fra Naturvejlederforeningen
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der topmoderne faciliteter, en varieret
natur, det ligger forholdsvis centralt i
Danmark, stedet har kapaciteten og personale til at håndtere os alle og sidst
men ikke mindst, så er det billigt! Det
skal selvfølgelig stadig være de enkelte
regionale netværk som står for planlægning og indhold, men de bestiller så blot
et ophold på Sletten.
Når vi tillader os at bruge tre dages arbejdstid og økonomi på et årsmøde, så
skal vi forstyrre hinanden på en kvalificeret og professionel måde. Ofte beskæftiger vi os med pædagogik, formidling eller netværker med udveksling af
erfaring. Alt i alt emner der ikke behøver en særlig lokalitet. Tabet er selvfølgelig vi ikke får mulighed for at bese noget af Danmarks smukke NATUR, men
så behøver vi heller ikke at køre mange
kostbare timer i bus under konferencen.
Så kom der facts på bordet – takke
være Friluftsrådet økonomiske støtte
har Megafon kunnet lave en undersøgelse af danskernes forhold til naturvejledning. Det er knaldspændende resultater, som giver os evidens, der kan
bruges i vores strategi fremover. Et af de
resultater, der er rigtig positivt er at over
90% af danskerne kender naturvejledning. Samtidig gemmer det resultat også
en bagside, for det viser at det er bland
de unge vi er mest ukendt. Jeg ser frem
til at få foldet hele undersøgelsen ud og i
samarbejde med jer bruge resultaterne
fremadrettet.
Jeg håber også, I er oppe på beatet
rundt omkring i kommunerne og byder
jer til, når der kommer kød og blod på
Ny Nordisk Skole. Der er ingen tvivl om
at udeskolebegrebet har fået stor politisk
bevågenhed og vil blive en del af en
kommende skolereform. Vi er godt gearet til at understøtte den udvikling i
kommunerne. Vi kan også bruge udviklingen som løftestang til at få naturvejledere ansat i de kommuner, hvor der
endnu ikke er nogle. Der er penge på vej
til forskning i både friluftsliv og udeskolepædagogik, der kan vi også yde bidrag
ved at være samarbejdspartner. Så på
med krum hals.

F

Det vil være at omgås sandheden
med nogle få tommer, hvis jeg postulerer at det ikke tager tid, men værre er
det altså heller ikke. Der ryger en aften i
ny og næ, når der skal skrives en leder
eller besvares en henvendelse. Dertil
kommer de 6-7 dagmøder bestyrelsen
afholder hen over året samt et til to møder i Naturvejledning Danmark. Gevinsten er til gengæld glæden ved at få lov
at stikke hånden ned i posen med udvikling og nytænkning af foreningen,
samarbejde med vores nordiske naboer
og ikke mindst en fantastisk bestyrelse.
De mange nye elektroniske platforme
der kommer til os i disse år åbner også
mulighed for at inddrage flere i udviklingsarbejde. Jeg har med stor succes
etableret flere adhoc grupper med naturvejledere fra hele landet, som har
mødtes på Skype og bidraget til foreningens udvikling.
Jeg håber at der på det kommende
årsmøde bliver anledning og tid til at
drøfte, hvordan vi sikre vores forening
et livskraftig virke fremover. Dels skal vi
styrke udvikling og kommunikation,
men vi kommer også til at kæmpe for
en sund økonomi. Hvis vi vil opretholde
vores aktiviteter med et fantastisk blad,
en hjemmeside og gode netværksforbindelser, så skal vi tænke kreativt. Jeg tror
personligt at kontingentet for et medlemskab af foreningen er nået smertegrænset, så vi kan næppe hente mere i
lommerne hos vores medlemmer. Tilbage står at øge medlemsantallet eller gøre
vores aktiviteter billigere.
Årsmødet er en af de vigtigste søjler
der bærer foreningen. Det er her vi
markere et fællesskab, plejer netværk og
fordeler ansvar. Disse årsmøder har afprøvet mange former alt efter arrangørgruppens ideer og muligheder. Det har
vist sig at det efterhånden er svært at afholde et årsmøde med en fornuftig økonomi med de deltagerpriser vi har. Jeg
tror ikke vi kan hæve deltagebyret, for
så vil mange ikke have råd til at komme.
Derfor vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling forslå, at vi ændre
vores praksis ift. årsmøder. Hvis der
ikke er stedspecifikke krav i konferenceindhold – f.eks. vi skal arbejde med en
nationalpark eller lignende, så vil vi afholde årsmøderne på Sletten. Her findes
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Fortsættelse af formandens leder, s. 3:
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Lokalredaktører
Tommy Jensen
Lindholm Høje Museet
tj-kultur@aalborg.dk

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

Rikke Kaas Molin
Fjordens Dag Sekretariat
rikm@odense.dk

Sabine Jensen
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk

Arne Bondo-Andersen
Freelance Sønderjylland
arne1864@bbsyd.dk

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

Tommy

Sabine

Preben

Thor
Arne

Rikke
Peter

Skriv til din lokalredaktør!
NATURvejleders syv lokalredaktører
sidder derude og venter på dig - lokalredaktørerne samler oplysninger om,
hvad der rører sig lokalt, og sender det
ind til redaktionen, så vi alle kan være
uptodate med, hvad der foregår derude.
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Hvis der er ændringer i ansættelsesforhold, eller hvis du har arrangeret eller
deltaget i noget, der kunne være inspirerende for andre naturvejledere, så skriv
til din lokalredaktør om det.
Intet er for småt til ”Landet Rundt”...
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 1 • 2013

Nørskovgård
Naturvejleder Troels Lund er ansat som naturskoleder på Naturskolen Nørskovgård,
der betjener kommunale daginstitutioner og skoler i Haderslev Kommune. Troels
startede sin karriere som naturvejleder på Gram Slot i 2008 og er naturvejleder fra
hold 22. Efter en afstikker som lærer på Skibelund Efterskole er Troels nu tilbage i
folden som naturvejleder.
Naturskolen Nørskovgård drives i samarbejde mellem Haderslev Kommune og
Naturstyrelsen Sønderjylland. Den blev etableret i 1988 og har til huse i det gamle
stuehus på Nørskovgård. Naturskolen ligger naturskønt med direkte adgang til Haderslev Dyrehave og Haderslev Dam.
Naturskolelederen på Nørskovgård har hidtil været ansat af Naturstyrelsen og ”lejet ud” til Haderslev Kommune. Det er en model, der blev udviklet i Hareskoven
ved København i 1960´erne, hvor skovfoged Bjørn Døssing blev den første naturskoleleder på en naturskole etableret af statsskovvæsenet og kommuner i fællesskab.
Ideen var, at børnene på naturskolen skulde møde en af ”skovens folk”. Denne model har været en stor succes i nu mere end 40 år. Med Troels ansættelse på Nørskovgård er der sket en ændring i denne model, idet Troels er ansat af Haderslev Kommune. Det giver naturligvis en stærkere tilknytning til den kommunale
administration – der er fordele og ulemper ved alle modeller.
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Naturvejleder til Danske Diakons Plejecenter Dalsmark

Et nyt, spændende projekt har set dagens lys i Rinkenæs ved Flensborg Fjord 1. januar 2013. Friluftsrådet har bevilget Danske Diakonhjem´s Plejecenter Dalsmark
tilskud til en naturvejleder i 3 år. Det er et forsøgsprojekt med det det formål at give
ældre, som ikke kan komme ud i naturen ved egen kraft, en række gode naturoplevelser.
Plejecenter Dalsmark har ansat en særdeles erfaren naturvejleder til at lede projektet, nemlig den 56-årige naturvejleder Hans Tonnesen fra Hold 8. Hans har arbejdet i marsken ”ude vestpå” stort set hele sit liv. Han har været naturvejleder på
Højer Mølle- og Marksmuseum og ved Vej- og Parkafdelingen i Tønder Kommune
– og meget mere. Nu er han rykket tværs over Sønderjylland til det fede moræneler
ved Flensborg Fjord. De ældre ved Flensborg Fjord har noget at glæde sig til.

Hans Tonnesen

Ny udstilling til Naturcenter Tønnisgård

Centerleder og naturvejleder Bente Krog Bjerrum fortæller:
Naturcenter Tønnisgård har siden starten i 1992 haft den samme gode gamle udstilling. Nu skal den fornyes. Allerede da jeg startede på centret tilbage i 2004, var
det et stort ønske, både fra bestyrelsens side og de daglige kræfter, at få en ny udstilling. Der blev arbejdet en del på tankerne omkring et projekt og det endte med at
Naturcenter Tønnisgård og det tyske Naturkundemuseeum Niebüll gik sammen om
en Interreg 4A ansøgning. I 2011 startede projektet ”grænseoverskridende naturoplevelser langs Vestkysten” stille og roligt op. Projektet indebærer ikke kun udstilling
med udskiftbare moduler, men også ny teknologi ude i naturen, grænseoverskridende naturformidling, formidling i og omkring Nationalpark Vadehavet og opdagelsesture for skoleklasser og familiegrupper.
Dette er selvfølgelig ikke gratis og vi er meget glade for at Interreg 4A programmet støtter med op til 65 % og ligeledes er vi meget stolte over også at have fået en
stor medfinansiering fra Friluftsrådet!
Udstillingen tager form og kan besigtiges allerede weekenden 20/21 april, hvor
der er åbent hus fra 10-15 begge dage. Alle er velkomne!
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Morten Ravn Knudsen

Vadehavscentret kører for fuld skrue
Klaus Melbye, naturvejleder og leder af Vadehavscentret fortæller nyt fra Vadehavscentret:
Vadehavscentret toppede i 2012 med næsten 500 arrangementer og det fantastiske
er at kunne konstatere, at vi er et center med aktiviteter hele året. Vadehavsture,
østers, sort sol, sælture, vandreture, fugleture, gåseture, ørkenture, tidevandsfiskeri,
trækvod gør året varieret og giver os en meget bred brugergruppe fra de helt små til
erhvervsgrupper.
I de sidste år har vi lavet to særlige indsatsområder med ungdomsuddannelser og
erhvervsgrupper. Vi sendte målrettet flotte materialer ud til brugerne og sidste år
kvitterede ungdomsuddannelserne ved, at vi fordoblede denne målgruppe. Dette arbejde forsætter.
Østersturerne er stadig et hit, hvor gæster kommer fra hele Danmark, Sverige,
Norge og Tyskland og vi elsker disse ture, hvor Vadehavet kommer direkte ind i sjælen.
Vadehavscentret har sat et nyt hold af professionelle naturvejledere. I august blev
Morten ansat og Chris og Karen er kommet til her i februar. Alle er de biologer for
at vi kan have ungdomsuddannelserne, universiteter og generelt være fagligt stærke
når vi formidler Danmarks største, vådeste og eneste internationale Nationalpark og
fra juni 1014 også Verdensnaturarv. Det er et super stærkt hold vi har sat, som skal
være med til at udvikle centret i årene fremover. Til juni forventer vi at centrets store udviklingsplaner er helt på plads og vi kan gå i gang med arbejdet. Og jeg glæder
mig utrolig meget til, at vi skal bringe centret fra teenagestiden ind i voksen alderen
med vores store udbygning, som jeg gerne fortæller om efter sommer 2013.
De 3 nye naturvejledere er:

Siden barnsben har jeg haft en interesse for biologi og natur, hvilket
meget naturligt førte mig til en uddannelse som biolog. Efterfølgende
har jeg også fået en interesse for at
undervise, så meritlærer står også
på cv’et. Min familie og jeg er for
nyligt flyttet til området, og jeg har
arbejdet hos Vadehavscentret siden
august 2012. Jeg har tidligere arbejdet med formidling i Skandinavisk
Dyrepark på Djursland og følger i
øjeblikket Naturvejlederuddannelsen.
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Karen Vestergaard Henriksen:

Jeg er uddannet i biologisk oceanografi på Syddansk universitet og
har studeret i friluftsliv i Norge. Jeg
har arbejdet med biologiundervisning i gymnasiet, naturvejledning
på Skagen og vandreturisme i Sydeuropa. Også i min fritid holder
jeg af at være ude i naturen og cykler, ror kajak eller tager på vandretur.

Christine Røllike Ditlefsen:

Jeg er uddannet biologisk oceanograf fra Syddansk Universitet og
Kiel Universitet og blev færdig i
september 2009. Siden har jeg arbejdet på forskellige projekter i
Sverige og Mozambique, og som
naturvejleder i Skagen.
Jeg har altid interesseret mig for
natur, og især havet! Meget af min
fritid bruger jeg i og omkring havet, fx kajakroning, dykning og geocaching.
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Kolding Naturskoles naturvejledere har
gennemført diplomuddannelse
Også fra Kolding Naturskole fortæller naturvejleder Rikke Laustsen:
På Kolding Naturskole kan samtlige naturvejledere nu bryste sig af, at have gennemført modulet ”Designpædagogik, kreativitet og nytænkning” på Diplomuddannelse i pædagogik. Modulet er særligt tilrettelagt, i forhold til Kolding Kommunes
satsning på Designpædagogik. Kommunens vision er bl.a. at implementere designpædagogik i alle kommunens skoler og daginstitutioner, bl.a. gennem efteruddannelse af det pædagogiske personale.
Designpædagogik handler I korte træk om at skabe en kultur, hvor børn og voksne i fællesskab løser faglige problemstillinger, ved at arbejde undersøgende og eksperimenterende. Det handler om at sætte fokus på selve processen frem for resultatet/produktet. Målet er på den lange bane, at lære at blive bedre til at lære.
Kolding Kommunes ønske er, at gøre børn og unge i stand til at:
• tænke selvstændigt og innovativt
• lave god planlægning
• tage bevidste beslutninger
• kunne håndtere udfordringer og modstand, både mentalt og praktisk
• skabe produkter der har en æstetisk udformning
Designuddannelsen har for naturskolens personale betydet, at der er kommet øget
fokus på metoder, der støtter op om procesorienteret læring. Naturskolen har pt. afprøvet flere mindre design-forløb og er i gang med at høste erfaringer, der kan bruges i processen med at udvikle nye arrangementer. Naturskolen indgår på nuværende tidspunkt bl.a. i et samarbejde med kunstmuseet Trapholt og i støbeskeen er der
pt. planer om et ”Natur & Design” pilotprojekt, målrettet mod daginstitutionsområdet.
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På billedet ses fra venstre:
Jørn, Jan, Per, Ruth og Rikke.
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Naturvejleder til specialundervisning i Kolding kommune
Børne & Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune har ansat Hanne Sofie
Schmidt (Fie) som naturvejleder 26 timer ugentligt for specialundervisningen i Kolding Kommune. Fies arbejdsområde´bliver specialcentre og specialklasser og i dagligdagen tilknyttes hun Kolding Naturskole, hvor hun indgår i naturvejlederteamet.
Fie kommer fra en stilling som lærer ved Centerklasserne på Brændkærskolen i
Kolding og har gennem en årrække været flittig bruger af Kolding Naturskoles faciliteter. Fie har desuden i den seneste periode været bestyrelsesmedlem i Udeskolenet og har mange spændende vinkler på naturvejledeningsarbejdet. Privat er hun
meget optaget af selvforsyning og mon ikke det kommer til at smitte af på hendes
arbejde? Hun er desuden optaget på Hold 26 og påbegyndte naturvejlederuddannelsen her i marts måned.

Feed back fra kollegerne - på Trente Mølle
Elsebeth Pedersen fra Åløkkestedet kridter banen op til
”Planternes kamp”. Et øjeblik
efter kastede de frysende naturvejledere sig ind i ind kampen, hvor terningslag afgjorde
om man fik vand og næringsstoffer i passende mængder.
Foto: Jesper Vagn Christensen,
Naturstyrelsen.
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Torsdag eftermiddag d. 7. marts mødtes 13 naturvejledere fra de gamle Vejle og
Fyns amter på Trente Mølle. Formålet med netværksmødet var, at de enkelte naturvejledere præsenterede en formidlingssekvens på ca. 5 minutter, hvorefter kollegerne havde et kvarters tid til at give positiv feed back. (Ligesom i gamle dage på efteruddannelsen). Det blev en fornøjelig og lærerig eftermiddag, hvor aktiviteterne
spændte fra ”old school” aktiviteter som lystfiskeri og sporjagt, over natur-scrabble
og planternes kamp, til anvendelse af smartphones i formidlingen og cooperative
learning. Alle deltagere fik en ”pose fuld” af forslag til forbedringer og videreudvikling af allerede gode aktiviteter, så det var en fagligt god eftermiddag. De fleste blev
hængende til pizza, øl og røverhistorier om aftenen.
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Jagt fra deltid til fuldtid
Fra den 1. januar er det lykkedes at finde finansiering, til en fuldtidsansættelse af
Claus Olesen ved Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot. Det er sket
med støtte fra velvillige fonde, som kan se perspektivet i at støtte en naturskole, der
har jagt i hele verden som sit formidlingsområde.
Med udgangspunkt i naturen omkring Valdemars Slot skal Claus udvide de tilbud
Naturskolen har haft i de snart 7 år, hvor han har arbejdet på deltid. Det skal være
udvikling af de eksisterende tilbud, og nye tilbud til såvel nuværende, som nye målgrupper. Det er nogle spændende opgaver som venter. Blandt andet er opstået et
samarbejde med Valdemars Slots skytte, og Valdemars Slots Restaurants kok. Dette
skal blive til en række arrangementer med jagt og madlavning som tema. Gæsterne
får mulighed for at komme med på jagt, og senere lave mad med vildt. Derud over
skal der skabes større opmærksomhed omkring det Jagt- og Trofæmuseum Børge
Hinsch Fonden driver på tagetagen af Valdemars Slot. Det er Europas største offentligt tilgængelige trofæsamling, med arter fra hele verden.

Naturskolen Søballegård har fået ny naturvejleder

Fra 1. marts er Rikke Dypping Skjødt ansat hos Naturstyrelsen Trekantsområdet.
Rikke skal bo på Søballegård Naturskole midt i Vejle Ådal. Hun skal varetage en del
af naturvejledningen på Naturstyrelsens arealer i samarbejde med de fire øvrige naturvejledere. Rikke er EUD-elev og færdiggør sin uddannelse i løbet af det kommende år. Vi glæder os meget til at arbejde sammen med Rikke.
		 Tekst af Helle Thuesen, naturvejleder,
			
Naturstyrelsen Ttrekantsområdet.
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Skovsgaards økologiske grønsagshave

Smagen af sunde hjemmelavede økologiske gulerødder, porrer, kartofler og andre
gode grønsager har fra i år været en del af oplevelsen, når man besøger Danmarks
Naturfonds økologiske herregård, Skovsgaard, på Langeland.
Skovsgaard Naturformidling har i foråret 2012 etableret Skovsgaards Skolehave –
en økologisk grønsagshave, hvor der dyrkes gode ”gammeldags” grønsager, masser
af duftende krydderurter og pyntelige spiselige blomster. Med denne have vil Danmarks Naturfredningsforening styrke formidlingen af økologisk landbrug, bæredygtig produktion og gode sunde lokale råvarer. Grønsagshaven er stadig under opbygning – men allerede nu er det skønt at opleve begejstringen for det, der graves op af
jorden, forundringen over de mange dufte og smage - og ikke mindst de tomme
fade og mætte og tilfredse ansigter, når dagen er forbi!
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Trente Mølle udvider med lejrskole ud til Øhavet
I februar 2012 satte Frie Funktionærer deres feriebolig/lejrskole Bittenhus til salg.
En lejrskole, der er brugt kendt og brugt af rigtig mange institutioner i såvel lokalområdet som i hele regionen. Med udsigt til at stedet skulle gå hen og blive købt op
og lavet til et privat sommerhus, besluttede vi os at forsøge om vi ikke på den ene eller anden måde kunne overtage stedet. Og efter et meget positivet og konstruktivt
samarbejde med Faaborg-Kommune lykkedes det så i september måned. Kommunen købte Bittenhus og, Trente Mølle skal så fremadrettet drive den som lejrskole,
kursussted o. lign. Med sin placering helt ud til Det sydfynske Øhav, midt mellem
Faaborg og Svendborg, ligger det helt ideelt og opfylder et stort ønske om at vi endelig har fået et sted, hvor vi kan formidle det unikke miljø og de muligheder Det
sydfynske Øhav indeholder.
Planerne er at stedet skal udbygges til at være omdrejningspunkt for formidling at
Øhavet på rigtig mange forskellige måder. Meget ser ud til at vi allerede til foråret
har udstyr til at vi vil kunne tilbyde kajakkurser og snorkling på forskellige niveauer.
Herud kommer selvfølgelig en del basal formidling af øhavet og dets liv for skoleklasser, børnehaver, SFO’er, foreninger, turister og andre der kunne være interesseret, eller bliver det når de ser hvad vi kan tilbyde.
Så et længe næret ønske er gået i opfyldelse og Ulrik glæder sig til at boltre sig
som en fisk (formentlig en af dem med fedtfinne) i vandet.

Fjordens Dag på H.C. Andersens Julemarked

Danmarks hyggeligste julemarked fik igen i år besøg af Naturvejleder Rikke Molin
fra Fjordens Dag. Hver jul forvandles den gamle bydel ved H.C. Andersens Hus, til
én stor markedsplads som på eventyrforfatterens tid. Her kan de besøgende blandt
andet opleve markedsboder og historiske karruseller. Det myldrer med gøglere, musikanter, hestevogne, nisser, lirekassemænd, markedsfolk og julekor! Alle deltagere
og bodholdere er udklædte i gammeldags tøj, og Naturvejleder-Rikke var derfor at
finde i begge weekends i skikkelse af en gammeldags fiskerkone.
Bevæbnet med fiskenet og torskehoveder, blev der fortalt røverhistorier fra det
hårde liv som fjordfisker. Desuden blev der flettet små kranse af pil til juletræet, og
lavet gammeldags til/fra-kort på manillamærker. Børn og voksne skrev med blæk
(aka frugtfarve) og sivpen, næsten som H.C. Andersen villa have gjort. Både torsk
og rødspætter blev klappet ivrigt af børnefingre, som blandt andet erfarede at torsk
har tænder.
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Naturfotografier af Jan Skriver på Nordkraft

Foto: Jan Skriver

I Kulturcenteret Nordkraft i Aalborg kunne man i vinterferien opleve en fotoudstilling af en af Nordjyllands virkelige dygtige naturfotografer, journalisten Jan Skriver.
Gennem årene har han indfanget naturen i Limfjorden og i Lille Vildmose med sit
kamera.
Udstillingens billeder stod i skærende kontrast til de rå og kolde omgivelser i kedelhallen. Men varmen indfandt sig, for jo mere man fordybede sig i naturfotografens motiver og hans kommentarer, jo mere måtte man trække på smilebåndet, for
han er ikke uden humor og forstår at fange naturens skæve vinkler.
Se og læs lige denne om muldvarpen:

Fredløs

”Min kone har gjort mig til en dræber. Det er hendes fortjeneste, skyld om man vil,
at jeg har specialiseret mig i at spidde muldvarpe med en greb. Hun sender mig på
krigsstien, hver gang græsplænen krummer ryg i et muldvarpeskud. Jeg slår til, lige
når dyret sender jord op af den grønne plæne, og det hænder at jeg rammer. ”Den
skød først” siger jeg altid til mig selv, når jeg skal forsvare, at jeg har taget et liv.”
		 Tommy Jensen, Nordjyllands Museum
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NYHED FRA SCANDIDACT
Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration
til din undervisning:

www.scandidact.dk
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