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Vi vil have mere og bedre natur i byen
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I dette temanummer om bynatur kan du få et lille billede af de helt konkrete ting
som naturvejledere, private borgere, urbane aktivister, kommuner og mange andre
gør, for at drømmen om en mere grøn og levende by skal blive til virkelig.
Fælles er det, at der handles. Folkene bag Byhøst kaster sig ud i offentlige sanketure og giver folk i byen inspiration til at bruge den spiselige bynatur. Familier på Frederiksberg har nu en have på Carlsbergs asfalt, - en have der skal kunne flyttes i løbet f tre måneder. Det midlertidige er også et grundvilkår for Grow Your City i
Fredercia, hvor over 400 plantekasser er en del af byudviklingsprojektet FredericiaC.
Naturen indtager Århus i den årlige festuge. I Ebeltoft har en familie lavet deres
egen skov for at kunne få naturoplevelser hele året rundt, og du er velkommen i haven.
Fælles er nemlig ikke kun det, at der handles, plantes og høstes men også ønsket
om at formidle, fortælle, om at få flere med, om at få smittet omgivelserne med begejstringen for naturen og med ønsket om at få mere af den i byen.
God fornøjelse med bladet
Kirsten Blicher Friis, temaredaktør
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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

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.

Naturvejledernes årskonference

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

Årskonferencen 2014
En Skov af Muligheder

Comwell Sport Rebild Bakker den 2. – 4. April 2014

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/ Tommy Jensen, ”Havehuset”, Knasten 44, 9260 Gistrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tommy Jensen (formand)
formand@natur-vejleder.dk ... 2519 7415
Tomas B. Vilstrup (kasserer)
kasserer@natur-vejleder.dk .... 8684 5759
Kirsten Blicher Friis (web-redaktør) kirstenblicher@gmail.com ...... 2214 7282
Arne Bondo-Andersen
arne1864@bbsyd.dk............... 7467 1164
Bjarke Birkeland
bb@fvc.dk .............................. 4012 3483
Rikke Laustsen
rikke_laustsen@hotmail.com . 2015 3991
Sabine Jensen
sj@levendehistorie.dk ............ 2168 1362
Peter Laurents
baloo@laurents.net ................ 3062 4542
Michael Boon Pedersen
mp@ledreborgslot.dk ............. 2047 7155
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Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden:

www.natur-vejleder.dk

Hvis det driller:
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
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flyder med affald, trods opstillede affaldssække. Forargelsen går også på at
netop nu, hvor ”jeg” skal bruge affaldssækken, er den propfuld. Det er for dårligt og hvorfor tømmer ”de” den ikke. Så
i stedet for at tage sit affald med sig, bliver det droppet sammen med det andet.
Et faktum er, at affald avler affald. Et parallelt problem til affaldet er benyttelsen
af de mange primitive overnatningspladser, shelters, borde og bænke m.m.
Her gør sig samme forhold gældende, at
hvis faciliteterne fremstår vedligeholdte
og rydelige, så er der en tendens til at
man passer på dem, men det er de langt
fra.
Det er ikke kun på det ganske almindelig private menneskelige plan at henkastning af affald er et problem. Skibsindustrien dumper store mængder
affald ud i vore have og meget af dette
havner på vore strande og i havnene og
selv om vi har et velforgrenet netværk af
genbrugspladser, oplever man et stigende problem med dumpning af byggeaffald m.m. i naturen. En gang om året
yder Naturfredningsforeningens lokalafdelinger, lokale frivillige strandrensningsforeninger og andre grupper et
stort arbejde med at indsamle affald i
naturen, langs veje og andre steder. Netværksorganisationen Hold Danmark
rent, der nu ligger i Friluftsrådets regi
har udarbejdet en række rapporter som
belyser problemerne. Det er mildest talt
forbløffende læsning. Disse rapporter
kunne ligeså vel være skrevet tilbage i
70erne, hvor ord som miljøsvin og skovsvin florerede.

Foreningens Leder

Det danske sommervejr har budt på de
skønneste oplevelser i skov og langs
strand og i byerne har folk nydt de
grønne parker og cafelivet. Udendørslivet og sommerglæderne kunne næsten
ikke få en ende. Det var næsten ved at
være for meget og det er der desværre
noget om, for med en sådan aktivitet er
der en bagside af medaljen.
Der var vist noget, man glemte, der
på stranden, langs vejen, i parken og
dybt inde i skoven. Tilbage ligger engangsgrillen med halvt udbrændte kul,
emballagen fra grillpølserne, cigaretskodderne overalt, ispindene i sandet og
øldåserne i rabatten. Langt inde i skoven støder man på drikkeflasker, hygiejnebind og omkring shelterne flyder det
med affald. I det hele taget bærer vores
natur præg af menneskers ubetænksomme aktivitet. Det er ikke bare i naturen. Se dig omkring i byerne og du vil
finde mængder af henkastet affald.
Når man læser de mange undersøgelser og interviews om befolkningens syn
på affaldet, finder man sjældent synspunkter, der finder det i orden at smide
affaldet i vor natur, men trods det ofres
der millioner af kroner om året på at
holde trit med affaldet langs vores veje, i
parkerne og i naturen. Det paradoksale i
forholdet til henkastet affald er, at de
fleste mennesker, når de bliver spurgt,
mener at affaldet er med til at forringe
den gode oplevelse derude. Vi oplever
alle en eller anden form for forargelse,
når vi kommer til en rasteplads, med
borde og bænke, det være sig et naturskønt sted eller langs vejene, hvor det

Tommy Jensen,
Naturvejlederforeningen
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I en sidegade til Strøget midt i
København dyrkes der kål.

Urban Farming
fra metropol til agropol

Af Mie Kongstad Søgaard

Urban Farming, urban agriculture, urbant landbrug, bylandbrug – kært barn har mange
navne, men essensen er den
samme: Fødevareproduktion i
og omkring byer. Men hvorfor
rykke landet til byen – er det
bare en naturromantisk dille
eller et trin på vej mod fremtidens byplanlægning?
For mange er tanken om at dyrke mad i
byen ny og absurd. Men mad og byer
hænger uløseligt sammen. Præindustrielle byer opstod på god landbrugsjord,
da der her var grundlag for at brødføde
en stor befolkning.

6

I dag bor der for første gang i historien flere mennesker i byer end på landet,
og tendensen fortsætter. Hver uge kommer der en ny by i verden på over en
million mennesker, og om 35 år er verden vokset med 2,5 milliarder, som svarer til to nye Kina’er. I 2050 vil vi blive
over 9 milliarder, og ca. 70% vil bo i
byer.
Samtidig vokser byerne til megapoliser, byer med mere end10 mio. mennesker, og opgaven med at brødføde disse
byer er en enorm opgave. Det er den
opgave, som måske har den største sociale, økonomiske og miljømæssige effekt på vores liv og planet, i forhold til
de andre ting, vi foretager os.
Byerne dækker lidt under 2% af jordens overflade men forbruger 75% af
verdens ressourcer. Landlige områder
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

Kort om Urban Farming
Urban Farming drejer sig kort fortalt om dyrkning af planter og opdræt af dyr i og omkring byer.

jorden rundt, især i den vestlige verden,
eksisterer stort set kun for at producere
mad, og den vilde natur svinder kraftigt
dag for dag.

”Fødevare- og energiforsyning kan
ikke følge med byernes vækst, så
hvis der lukkes for olien i morgen,
står supermarkederne tomme i løbet af en uge, og der er ingen national krisepolitik på disse globale
udfordringer.”

I 1993 vurderede FN, at mere end 800 millioner mennesker på verdensplan dyrkede landbrug i byen og producerede ca. 20% af verdens mad. Dengang var tallet stigende, og det
vurderes at være en del højere i dag, især efter global økonomisk krise og klimaforandringer.
Det mest interessante ved urban farming er, at det er integreret i byens eget økonomiske
og økologiske system. Fx ved at bruge komposteret affald som gødning og overskydende
varme fra huse og arbejdskraft, ved at være en del af byens fødevaresystem, ved at konkurrere om land på lige fod med andre interesser, ved at have en direkte effekt på byens
økologi, - både positivt og negativt, ligge under kommunale politikker og regler og have
direkte kontakt med kunderne.
Men det mest interessante er måske, at det ikke er immigranter, der bringer deres landlige vaner med, men uddannede mennesker, der kaster sig over et nyt område med fokus
på byplanlægning, miljø, mad og livskvalitet.

(Prof. Paul Rye Kledal)

I dag bliver mad stadig produceret i
størstedelen af verden i og rundt om
byen, især i u-lande som led i fødevaresikkerhed. På engelsk betyder fødevaresikkerhed ikke, at man ikke bliver syg af
at spise mad som i Danmark. Der betyder fødevaresikkerhed helt fundamentalt, at der er adgang til mad. Det er
desværre ikke kun i u-lande, fødevaresikkerhed er et problem. Begrebet ”fødevareørkner” er opstået i i-lande, og
det er områder i store byer, hvor befolkningen ikke har mulighed for at købe
uforarbejdet mad, hvis man ikke har en
bil, hvilket fører til fejlernæring og diverse følgesygdomme. Overvægt og underernæring er i dag to stort set lige store problemer i verden og i nogle byer
ses de endda side om side. Én af reaktionerne på økonomisk, økologisk og madmæssig krise er urban farming.

og lydkvalitet, øge biodiversitet, forbedre mikroklimaet og skabe liv.
Ved at bruge spiselige planter frem for
prydplanter i byerne, får byboere mulighed for at føle nærhed til naturen. Og
bylandbruget kan forkorte vejen til forståelsen for, hvor maden kommer fra.
Siden fødevareproduktionen blev adskilt fra klart størstedelen af menneskers
liv i i-lande, medførte det en kraftig
stigning i produktivitet, men også i en
fremmedgørelse af den mad, vi spiser og
den natur, den er kommet af. At bringe
madproduktion tilbage til folks hverdag
har et enormt potentiale, nemlig det at
genskabe en forståelse for den verden, vi
lever i, og derved skabe grundlag for en
bæredygtig adfærdsændring. Urban farming forkorter mest effektivt vejen fra
jord til bord, og bringer mad og mennesker tættere sammen.

Potentialer for urban farming

”The relationship between food
and cities is fundamental to our
every day lives. Food shapes cities,
and through them, it moulds us along with the countryside that
feeds us. The world is already shaped by food, so we may as well
start using food to shape the world
more positively.”

Urban farming har vidtrækkende potentialer; i u-lande drejer det sig hovedsageligt om fødevaresikkerhed, mens
det i i-lande handler om klimatilpasning, folkesundhed, fysisk og mental rekreation, social sammenhængskraft og
det gode byliv.
Indførsel af grønt i byen kan hjælpe
med at håndtere øget regnvand, isolering af bygningsmasse, hjælpe på luftNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

Læs mere:

www.urbanagriculture.dk
www.cityfarmer.inf
www.hungrycity.co.uk
www.fao.org

(Carolyn Steele; Hungry City)
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Urbane farme dukker op over hele verden

Potentialerne for urban farming begynder at blive realiseret overalt i verden i
storbyer som New York, Shanghai, Singapore, Vancouver, Havana, Berlin, Abu
Dhabi, Tokyo og London.
Fælles for eksemplerne er, at urban
farming i vestlige storbyer bliver brugt
som værktøj til at løse flere problemer
samtidig; især ved at forbedre bymiljøet,
men også til uddannelse, grønne jobs,
øge fysisk og psykisk sundhed, integration og som produktiv udnyttelse af
tomme områder. Samtidig integreres
urban farming også i byplanlægning og
kommunale budgetter.
Eksemplerne svinger fra fælleshaver
med socialt formål i parker i USA og
bybier ved Eiffeltårnet over indendørs
og tag-risfarme i Tokyo, geder på en
central plads i Los Angeles og selvforsy-
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ning i Havana til high-tech vertikale farme i Singapore og hele økobyer med urban farming som essentielt element i
byplanlægningen i Kina og De Forenede
Arabiske Emirater.
I Danmark har vi ikke taget begrebet
”urban farming” til os, men byhaver er i
hastig vækst. I dag ses fælleshaver, delehaver, skolehaver, restauranthaver, byhaver, taghaver og selvfølgelig alle kolonihaverne. Men der er også bybier,
ko- og fåregræsserlaug og fælleshønsehold i baggårde. På det sidste er der så
småt begyndt at dukke projekter frem
med kommercielt sigte, blandt andet en
tagfarm med akvakultur (fisk og planter
i et kredsløb), hydroponisk (jordløs)
produktion af mikrogrønt, salg af grønt
fra fælleshaver samt webshops med produkter målrettet urbane farmere. Der
findes ikke regler for urban farming i
Danmark, hvilket giver store barrierer
for at kommercialisere dette område, og
for at det rykker sig fra ”blot” at være et
hyggeprojekt til at være målrettet fødevareproduktion. Men den største barriere synes at være opfattelsen af dette område som en realistisk ting at beskæftige
sig med i byen.

Hvor er naturvejlederene i dette?

Urban Farmings har potentiale for at bidrage til at genskabe jordforbindelse for
os rodløse byboere, og her kan naturvejledere have en særlig vigtig rolle. Naturvejledere kan styrke folks forståelse for
naturen, - både for den vilde og den
kultiverede, og naturvejledernes formål
er jo blandt andet at inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil. Så
plant gulerødder på legepladserne, i
Tivoli og på Rådhuset – og plant en velsmagende naturbevidsthed i os alle igen.
Tak.
o
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Byhøst
– spis din by
Foto: Nicolai Engel

Huse skyder op, men der er
stadig plads til naturen.

Byhøst.dk er et online kort,
hvor kan man dele og finde
sankesteder i byen. Og så er
det en forening der arbejder
for grønne og mere spiselige
byer. Formålet er at åbne
byboernes øjne for de vilde
råvarer og at gøre det let at
tage på sanketure i og uden
for byen.
Ideen til Byhøst kom til verdenen i 2011
henover et frokostbord i et kreativt kontorfællesskab på Islands brygge i København. Folkene omkring bordet talte
kommunikatører, sociale entreprenører,
kaospiloter og website programmører.
Ingen omkring bordet havde nogen betydelig ekspertise, når det kom til den
spiselige flora. Men udgangspunktet var
klart; der gror en masse spiseligt, som vi
ikke udnytter. Fantastiske smage vi ikke
smager. Også i vores byer. Ideen var
derfor at skabe en online guide, hvor
uvidende brugere, som os selv, kunne
dele og finde steder i det offentlige rum,
hvor der gror spiselige ting.
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Byhøst i dag og imorgen

Vi ville skabe både et online og et offline
fællesskab omkring det at høste af naturens gaver, selvom man bor i byen. I dag
er vi derfor organiseret i en forening,
hvor vi arbejder for at informere, inspirere og gøre det let for byens borgere at
plukke og spise vildtvoksende frugt og
grønt. Udover at drive et online kort og
en forening, holder Byhøst også foredrag, rådgiver og arrangerer events, sanketure og måltidsoplevelser, hvor vi parrer madinteresserede byboere, med
kendte og ukendte råvarer, bynatur og
nordisk mad. Drømmen var egentlig at
lave en mobil app, men løsningen blev
en hjemmeside med et online kort, hvor
brugere nu deler sankesteder og finder
nye. Sammen med vores brugere har vi
således været i gang med at kortlægge
Danmarks vilde spiselige natur på Byhøst.dk. Noget som vi håber bliver meget større i 2014. Byhøst har nemlig netop modtaget midler fra ”Puljen for
Grønne Ildsjæle”, til at udvikle en mobil
app som skal blive et nyt mobilt ‘høstværktøj’ hvorfra man kan finde og dele
steder med vilde afgrøder i offentlige
rum.

Af Mikkel-Lau Mikkelsen
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lidt tommelfingerregler, sund fornuft og
et praj hen til de rigtige steder. Ligesom
vi synes, at det er vigtigt at huske vores
brugere på at passe på naturen og at
praktisere ”god sankeskik”.

Den online bedstefar

På hjemmesiden kan du enten
søge efter grønt eller selv fortælle, hvor der er noget at
dele...

Hvorfor skal byboerne smage på naturen?

Den vildtvoksende natur byder, udover
den gode naturoplevelse, på en lang
række unikke, og for mange, nye smagsoplevelser. Og så er det en hyggelig social begivenhed at tage rundt og samle
ind til et måltid med familie eller venner. Urter, nødder, frugter, svampe og
bær gror rundt omkring i byens grønne
mellemrum, og det er kvalitetsråvarer,
som smager helt anderledes end de
massproducerede råvarer, der kan købes
i Supermarkederne. Især på urtefronten
vælter byens parker og grønne områder
med løgkarse, ramsløg, vild kørvel, almindelig havesyre og meget mere. Og
det er ofte det, der overrasker Byhøsts
brugere. Den bynatur, de kommer forbi
hver dag, rummer i virkeligheden rigtig
mange delikate råvarer, de kender dem
bare ikke endnu.

Den store barriere

Foto: Nicolai Engel
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For en stor del af byboerne er naturen
noget, man går en tur i eller et sted til
picnic. For hvis man er vokset op i byen,
er det ikke ”naturligt” at vide noget om
urter eller noget om, hvor og hvornår
man kan samle hvilke frugter. Og det er
den barriere, vi oftest ser hos dem, vi
møder. Mange mangler en hel basal viden om den spiselige natur, og så bliver
de bange for at gøre noget forkert, plukke giftige eller forurenede planter. Det
er som sådan fornuftigt nok, for der er
selvfølgelig en del ting, man skal være
opmærksom på, også at det er vigtigt, at
man ikke skader planter. Men vores erfaring er, at man kan komme langt med

Tidligere blev den slags viden, tips og
gode samlesteder i høj grad givet videre
mellem generationerne, ligesom viden
om hvilke planter man kunne spise
hvornår. Som moderne byboer kan man
godt have viljen til at sanke, men det er
svært at komme i gang. Mange af os
mangler en gammel bedstefar, der kan
guide, så hvor skal man starte? Med Byhøst.dk vil vi gerne give vores brugere
den online bedstefar, der kan guide dem
til de gode samlesteder i og rundt om
byen, give dem viden så de plukker rigtigt og inspiration til at bruge tingene i
køkkenet.

Bæredygtige aha-oplevelser der rykker

87% af den danske befolkning bor i dag
i byområder, og de fem største danske
byers indbyggere udgør over 37 procent
af den samlede befolkning; et tal som
kun vil stige i fremtiden. Så det at overveje hvordan vi som byboere forbruger
råvarer er en vigtig del af det at gøre vores byer mere bæredygtige. Noget som
vi mener hænger sammen med forståelse for naturen. I Byhøst tror vi ikke på,
at nogen kan eller skal leve udelukkende
af det vilde. Men vi tror på, at de gode
råvarer, unikke smage og gode samleoplevelser som sanketure er, kan give
små ”aha-oplevelser”, der åbner vores
øjne for naturens og sæsonernes kvaliteter. Det er en slags læring gennem oplevelser, som kan give os en bedre indsigt
i, hvor maden kommer fra. I Byhøst arbejder vi for at klæde brugere på til selv
at kunne opsøge den slags aha-oplevelser i den natur, der er lige ude foran deres dør. Al vores erfaring viser nemlig,
at mange af vores brugere der kommer
ud og plukker, finder en ny respekt for
råvarerne, for det er meget nemmere at
forstå, hvad der er i sæson hvornår, og
hvor tingene kommer fra, når man har
stået med hænderne nede i mulden. Og
hvis bare vi kan inspirere lidt flere til at
forbruge efter sæsonerne, så er vi nået
langt.
o
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Foto: Felix Becker

Ugler i byen!?
Byen som miljø- & naturformidlingsplatform
TRÆSTUBBEN - Et naturværksted i et ombygget toilethus i
Saxoparken på Vesterbro
Siden 2007 har en nedlagt toiletbygning i den nordlige
ende af Saxoparken på indre
Vesterbro fungeret som miljø& naturformidlings - base for
lokale daginstitutioner og indskolingsklasser. I begyndelsen
fik vi lov til at bruge bygningen som opbevaringsrum,
indtil toilethuset blev ombygget til det nuværende miljø- &
naturværksted med indvielsen i starten af 2008.
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I bussen og ”ud i naturen”!?

Øvelsen for os har været at erkende, at
naturen er lige her ved os, hvor jeg bor,
og hvor mine ben kan bære mig hen
med mine egne kræfter. Vi deles om luften, og vi får den på tallerkenen! Om
det er i byerne, eller i den grønne ørken,
som nogen kalder landområderne i
Danmark, er naturen efterhånden i høj
grad formet og ”denatureret” af mennesket. Den med ”bussen og ud i naturen!” – som var den første overvejelse –
blev efter nærmere omtanke skrottet,
hvad angår de mindstes behov for at opleve naturen. Børnene trives her og nu,
og vi vil formidle naturen så tæt på børnenes daglige kontekster som muligt, og
ikke som noget man først skal sætte sig i
en bus for at komme i kontakt med.

af Felix Becker,
Cand. Pæd. psyk.
Urban Miljø- & Naturvejleder i
TRÆSTUBBEN
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Fakta om TRÆSTUBBEN:
2000 børn i alderen 3 – 8 til direkte formidling
Kbh. Miljøpris 2010
Åben have hver 1. torsdag i måneden
Nyt program hvert halve år – med tilmelding.
Drift fra 2014:
Kbh. Kommune BUF, Vesterbro LU, Friluftsrådet
Vesterbro:
bydelen med mindst grøn per indbygger
Foto: Felix Becker

Vesterbro:
bydelen med de fleste småbørn i Danmark
www.traestubben.com
https://www.facebook.com/pages/Tr%C3
%A6stubben/277315102394475?ref=hl
Træstubbens adresse:
Saxogade 17 / i parken bagved Apostelkirke

Min park, mine veje

Foto: Felix Becker

Øverst: Blomstrende By
Nederst: Urteklip foløb i forbindelse med ”Drik din By”
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Glimt i hverdagen
- de fysiske og de mentale natur rum

Træstubben ligger i en offentligt tilgængelig park, hvor mange går og cykler
forbi med deres børn på vej til arbejde.
Træstubben, det fysiske miljø- & natursted i nærområdet, er med til at skabe
en mental ankerplads for natur i børnenes bevidsthed.
Gennem vores direkte produktorienterede musiske sanselige formidling og
gennem mangfoldig indirekte formidling ved synlighed i det øvrige bybillede,
vil vi så tit som muligt stimulere og udvide børnenes spirende naturforståelse
ved dannelsen af mentale tankebaner,
mønstre, sammenhænge og associationskæder. Eller sagt med et andet ord:
læring - ”Fortæl mig, vis mig noget
mere af noget, jeg allerede ved noget
om”. Børnene bygger tit på noget, de
kender i forvejen.

Samarbejdet med Center for Park & Natur i Københavns Kommune omkring
det nedlagte toilethus har efterhånden
resulteret i et godt nyskabende partnerskab, omkring udformning og pleje af
det offentlige parkområde omkring
Træstubben, hvor vi har etableret en
have med regnvands-opsamling, kompost, insekthotel, mangfoldige planter,
dam, højbede og en sanse- og balancesti
gennem bambusbakkerne.
Træstubben har fået et grønt tag af
ålegræs i en formidlingstemauge, hvor
børnene fik en tur på taget og hjalp med
ålegræsbelægningen – et lokalt ”affaldsprodukt” fra bl.a. Amager Strand. Den
samme involveringstilgang i forhold til
”bestillings - håndværker - arbejde”
gælder for dele af de indendørs rum i
Træstubben. Her var børnene med til at
isolere huset med mangfoldige overskuds- og restmaterialer egnet til isolering. Der blev for eksempel brugt ”mælkekartonmursten” fyldt med ålegræs og
uld og ”stillestående luft” i et forløb,
som vi kaldte ”Giv huset tøj på”.
Med tiden har samarbejdet med Center for Park & Natur spredt sig over hele
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Se det fantastiske
”julefugletræ” blive
tændt i Enghaveparken,
og dans i en skov af
små juletræer lavet af
Vesterbros børn.

cember kl
.1

5
-17
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Foto: Felix Becker

Der er risengrød
og gløgg, Julemanden
og nissefamilien,
værksteder, ildshow
og ”SkraldesBandet”
spiller op til dans.

K U LT U R A N S TA LT E N

bydelen med initiativer som: ”Børnenes
klimaskov”, hvor vi har plantet træer i
vejbede på Vesterbro, ”Blomstrende By”,
hvor vi inviterer daginstitutioner, skoler
og borgere til at adoptere et vej bed i, og
hvor vi forsyner dem med en frøblanding og knowhow til formålet.
”Vesterbro Juletræsfest” er det nuværende tema, hvor vi arbejder med at
bygge vores egne juletræer af restmaterialer, og til juletræsfesten danser vi
gennem en skov af juletræer i Enghave
Parken. Jeg fortæller H.C. Andersens
historie ”Grantræet” til de store børn og
Peddersen & Findus til de mindre. Hvad
fortæller disse historier om mennesket
og naturen? Til juletræsfesten kommer
der til at stå et ”Julefugletræ” i Enghave
Parken. I år bliver det bygget af omkring
250 fuglekasser i samarbejde med
kunstneren Thomas Dambo.

Den formbare bynatur

Som urban miljø- & naturvejleder giver
disse samarbejdsmuligheder på tværs af
forvaltninger og aktører i byen spændende handlemuligheder. Her arbejder
vi med en overordnet tilgang, som vi
kalder ”den formbare bynatur”. Det er
oplagt at knytte den bynære miljø- &
naturformidling til denne tankegang, da
der ofte er nærliggende muligheder for
at påvirke og skabe en mangfoldig bynatur, - det er kun mennesker, der kan
gøre en forskel her, medmindre vi overlader det hele til sig selv. Her i byen findes der ellers bladstøvsugere, ukrudtsafbrændingsindsatser og deslige.

Mine sociale og følelsesmæssige
livs sammenhænge

Den direkte produktorienterede miljøog naturformidling i Træstubben sammenkoger denne tankegang til en livgivende eliksir, hvor vi sætter enkelte
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naturfænomener i denne sociale og lokale kontekst. Årstidsspecifikke forløb
som ”Drik din by”, hvor vi høster egnede urter til te af ”Blomstrende By” bede.
Vi vasker dem, klipper dem til, så de
kan komme i en tepose, lukker den med
hjælp af en gammel symaskine, sætter
Træstubbens logo på som mærke.

Mælkekartoner brugt som isolerende mursten i forbindelse
med ”Giv huset tøj på”.

Som ringe i vandet

Det færdige tebrev kommer i et sammensyet postkort som konvolut – for,
nej, vi skal ikke drikke den her! Tebrevet
skal en tur gennem børnehaven og hjem
til hvor jeg bor, hvor den kan nydes
sammen med søskende og voksne. Mon
ikke der bliver spurgt om, hvordan den
blev til? Produktet er teposen, som bliver til en fysisk og sanselig ”souvenir”, et
”minde”, en ”ejendel” – ”min”, som gemmer på oplevelsen af en kreativ skabelsesproces, som kan fortælles. Produktet
er lavet af det, der findes i byen, af urter
og af overskudspostkort fra et eller andet projekt.
De selvbyggede juletræer når ikke vejen hjem, men børnene kan dele deres
træ med de andre børnehavegrupper,
pynte, lege og danse om det, vise det
frem i børnehaven og komme til Juletræsfesten i parken med familien. I slutningen af året får alle børn en erindringsplakat med motiver af alle årets
naturformidlingsforløb. Her forsøger vi
gennem QR koder med børnenes sange,
at bryde ind i virtuelle medier og delagtiggøre de voksne i børnenes sange omkring formidlingen i Træstubben.
På den måde forsøger vi i den direkte
formidling at knytte, sammenbinde, og
repræsentere miljø og naturtematikker i
de forskellige lokale og sociale livs virkeligheder i børnenes liv til en helhed,
som vi er med til skabe og påvirke.
o

QR-kode til link med optagelse
af børnene på TRÆSTUBBEN.
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Fotos: Laura Ellsinger
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Haven der skal
kunne flyttes
Forestil dig en dejlig have.
Solen flimrer gennem bladene på frugttræerne og
bærbuskene, som danner læ for øerne af køkkenhavebede med afgrøder i alle højder. Der lyder en hyggelig
summen fra bierne i bistaderne, og hønsene kagler begejstrede, mens de nipper rundt på gangene efter småkryb.
Et par bøjede rygge luger i urtebedene
mens andre plukker salat, tomater,
krydderurter og blomster og henter
frisk kompost fra kompostbeholderen.
Et barn henter æg i hønsehuset og viser
det stolt frem til de andre børn, der er i
gang med at rive og grave i “børnehaven”, et hjørne af haven, der er indrettet
i børnehøjde. De kan dufte, at der er ved
at blive tændt op på bålpladsen og løber
hen for at være med men slår lige et
smut indenfor i drivhuset, hvor fiskene
skal fodres, og der måske er ved at være
modne agurker.
Forestil dig nu denne have på asfalt.
Og bag et højt trådhegn indrammet af
parkeringspladser og store bygninger.
Haven ligger nemlig midt i byen, på
Carlsbergs grund på Vesterbro. Det er
ikke sikkert, man kan høre byens trafik,
men byen er helt tæt på, og det er en
konstant og nærværende udfordring,
der kræver opfindsomhed og gåpåmod,
at etablere og passe en have med de forudsætninger.

Ottilias Have
- en byhavedrøm bliver til virkelighed

“Bier, høns, kaniner, fisk, integration,
drivhus, kvalitet, kompost, bynatur,
krydderurter, frugter, grøntsager, bålmad, jord til bord, økologi, æstetik,
aquaponics, regnvandsopsamling, formidling, børn, ældre, midlertidighed,
mobil have, bymiljø, honning, inddraNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

gelse, kultur, bæredygtighed, fællesskab,
lokalt engagement, livskvalitet, nærmiljø, fødevareproduktion, social sammenhængskraft, grønne byrum… “
Sådan kan Ottilias Have opsummeres,
og ordene beskriver både haven og de
ideer og værdier, der har været grundlaget for etableringen af haven. Ottilias
Have blev til som en vision om at omdanne et stykke “betonørken” til bæredygtig fælles nyttehave. Haven er en såkaldt urban community garden - en
fælles byhave etableret af en forening af
frivillige, som borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i nærområdet
gennem medlemsskab, partnerskab eller
sponsorater er med til at drive og udvikle. I haven har borgere i lokalområdet
mulighed for at dyrke deres egne afgrøder og lave forskellige naturnære aktiviteter. Havens medlemmer er på den
måde med til at skabe et rekreativt åndehul i nærområdet sammen med andre
borgere, samtidig med at et inaktivt område i byen udnyttes æstetisk.
Haven skal udover at være til glæde
for de der bruger den, formidle viden
om bæredygtig, dyrkning i byen/lokal
fødevareproduktion (grøntsager, bier,
høns, kompostering, regnvandsopsamling, aquaponics m.m.) og være samlingspunkt for undervisning, eksperimenter forskning i community garden
kultur og almindelig rekreativ hygge og
socialt fællesskab.

Ottilias Have

er et Community-garden projekt under
etablering på Thorvald Bindesbølls Plads
(ved Halmlageret) i Carlsberg byen
på Vesterbro i København.
Haven drives af frivillige med midler
fra bl.a. Miljøstyrelsen, Friluftsrådet
og Vesterbro Lokaludvalg.
Kunne du tænke dig at støtte os,
være medlem eller bare vide mere?
Kontakt os på: medlem@ottiliashave.dk

www.ottiliashave.dk
Vi er også på Facebook….

af Rikke Flintholm
Vestergaard, Cand.Comm.,
medlem af projektgruppen
omkring Otillias Have
mail: rflintholm@gmail.com
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Ottilias Have er også en have
for børn...

Grøn byudvikling

Ottilias Have er et eksempel på en måde
at udnytte de byområder, som ikke bliver brugt og står inaktive hen. På Carlsberggrunden vil der i en periode være
områder som står og venter på at blive
bygget til, og de områder kan vi bruge
til at skabe grønne åndehuller, som kan
give liv og stemning i byrummet og øget
livskvalitet for beboerne i nærområdet.
Ideen er at Ottilias Have rykker rundt i
Carlsberg byen, afhængig af hvor der
bygges. Det er således en midlertidig
beliggenhed haven har lige nu. De næste
minimum 2-3 år vil haven dog ligge
hvor den gør og være med til at skabe et
grundlag af social sammenhængskraft,
liv og stemning, som de kommende byrum kan bygges på.

Det er bare at gøre det - eller er det?

Nu er det imidlertid ikke helt så nemt at
etablere en byhave, som skønmaleriet i
indledningen kunne antyde. Henover
vinteren 2012 udviklede en lille gruppe
mennesker havens koncept, etablerede
foreningen Ottilias Have og søgte de
første puljer penge. Siden voksede styregruppen og er i dag på 10 personer med
forskellige faglige og personlige bag-
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• Efter at have besøgt en række urbane
fælleshaver i New york i forbindelse med
en konference afholdt af ACGA American
Community Gardening Association i sommeren 2012, blev landskabsarkitekt Kristian Skaarup inspireret til at arbejde
med community gardening. Hans ønske
var at udføre aktionsforskning, men
manglede en have at forske i, og så var
ideen til Otilias Have født. Siden hen blev
han kontaktet af Akvaponisk Selskab,
som ville være med i projektet med henblik på at etablere et akvaponisk anlæg.
• Haven blev indviet i juni 2013.
• Foreningen Ottilias Have drives af en bestyrelse/styregruppe på ca. 10 personer.
Derudover deltager foreningens ca. 50
betalende medlemmer i drift og udvikling af haven
• Foreningen har en kontrakt med Carlsberg Byen omkring havens beliggenhed.
En del af præmissen i aftalen er, at haven
er mobil, og kan flyttes i takt med byggeudviklingen i Carlsberg Byen. Indtil videre
kan haven ligge det samme sted de næste 2-3 år hvorefter aftalen skal genforhandles og evt. ny beliggenhed skal findes. Carlsberg er dog interesserede i at
beholde haven i området, indtil bydelen
er færdigetableret dvs om 10-15 år.
• Vi har en opsigelsesfrist på 3 måneder,
dsv. hele haven skal kunne flyttes til en
ny placering inden for denne tidsramme.
• Der er ingen økonomi i aftalen, vi afholder selv alle udgifter og skal selv etablere
fx toiletforhold. Vi har dog adgang til et
redskabsrum i nærliggende bygning.
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Fakta om Ottilias Have

grunde. Efter en længere research og
forhandlingsperiode omkring havens
beliggenhed indgik foreningen i juni i år
den endelige aftale med Carlsberg Byen
P/S omkring havens beliggenhed.
Aftalen bragte en del udfordringer
med sig, dels fordi sådan en aftale er en
formalitet, der kræver et vist indblik i
juridiske regler og procedurer, men også
fordi vi helt konkret blev tvunget til at
tage stilling til en række praktiske udfordringer, som vi ikke helt var parate
til. Bla.: adgang til strøm, vand, toiletter,
og forsikringer, myndighedsgodkendelser, hegn, nedtagning af haven, sikkerhed for medlemmer, formulering af ordensregler, oprydning/ rengøring,
opsigelsesfrist ift beliggenhed mm.. I
samarbejdet med Carlsberg kom vi let
til at føle os som en uorganiseret flok,
der var oppe imod en stor, kompetent
og juridisk velorganiseret organisation
styret af helt andre dagsordener end vores egne.
Det kan selvfølgelig ses som en fordel,
at de gjorde os opmærksom på alle de
praktiske ting, vi skulle have styr på,
men skulle man gøre det igen, ville det
nok være en fordel at have en fagperson
med forstand på jura og formalia med
som sparringspartner og til at deltage på
vores side af forhandlingsbordet.

Den mobile have
- midlertidighedens æstetik og belastning

Det skaber sine helt egne udfordringer
at havens beliggenhed er midlertidig.
Det giver næsten sig selv, at det bliver en
stor opgave at flytte et par tusind kvadratmeter have med tilhørende bistader,
hønsehus (som godt nok er bygget på
hjul), togvogn/fælleshus, bålpladser osv.
Selvom det var en selvvalgt udfordring
og præmis fra starten, kan man godt
nogen gange få lidt koldsved ved tanken
om at skulle flytte hele molevitten. Kan
vi mønstre de arbejdstimer det kræver
blandt vores medlemmer og frivillige?
Kan det overhovedet gøres inden for
opsigelsesfristen på 3 måneder? Hvordan vil alle planterne, bierne og hønsene
klare en flytning?
Da vi af æstetiske og miljømæssige årsager ikke ville bygge haven op med
midlertidige billige materialer, der bare
kunne kasseres og anskaffes på ny til et
nyt sted, valgte vi i stedet, at haven skulNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

Foto: Laura Ellsinger

le bestå af elementer, der var smukke,
varige og samtidig kunne flyttes ved
hjælp af fx palleløfter. Det har betydet,
at materialeudgifterne og dermed vores
budget til etablering af haven er blevet
væsentligt større fra starten, og det har
igen krævet et større arbejde ift at søge
midler fra fonde.

Et akvaponisk system på
hjul...

Fremtiden

Vi mangler endnu et par afgørende nøk,
før vi når skønmaleriets dejlige have.
Men vi er godt på vej. Vores medlemsskare stiger støt, og nye initiativer sættes
i gang, fx er en gruppe medlemmer i
gang med at etablere hønsehold, og vi
har fået undervisning i varmkompostering. Henover vinter 2013 og forår 2014
går vi i gang med at bygge det drivhus,
der skal være rammen om et akvaponisk system - et bæredygtigt dambrug
med avl af fisk og grøntsager i et lukket
kredsløb. Pengene er allerede fundet i
en fond, som tror på vores ideer. Næste
skridt bliver at etablere en børnevenlig
afdeling i haven, skoletjeneste og en organiseret formidling af det, vi går rundt
og laver.
Går din vej en dag forbi Carlsberg
Byen, så slå et smut indenom i Ottilias
Have og se, hvad vi laver. Giv gerne besked i forvejen - fx på Facebook, så vi er
sikre på, at der er nogen til at lukke hegnet op, og hvis der er gang i et bål, giver
vi helt sikkert en kop kaffe.
o
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UrbanplanTen
– Bylandbrug i Urbanplanen
Urbanplanen på Amager har
fået sit eget miljøvenlige læringscenter for bylandbrug og
bæredygtighed.
Urbanplanen er andet og mere end beton og asfalt. Det finder man ud af, hvis
man bevæger sig ind mellem højhusene
og ind i Remiseparken, der ligger som
en grøn oase midt i Urbanplanen. I Remiseparken ligger også en bemandede
legeplads, hvor områdets børn kan boltre sig i. Det er svært at forestille sig, at
det kun ligger 4 km. fra Rådhuspladsen
i København: Her er en bondegård med
geder, grise, heste, høns og sågar en ko –
og en byggelegeplads, hvor børnene kan
bygge, hamre og skrue eller lege på
pladsens svævebane eller i den 4 meter
høje træborg.
Af Joakim Sandal-Jeppesen
og Pernille Mahon.
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Dyrk byen

Børnene kalder den bemandede legeplads for ’Bonderen og Byggeren’, og
man finder næppe en beboer i Urbanplanen under 30, som ikke har nogle
fantastiske barndomsminder herfra. I de
sidste to år har Bonderen og Byggeren
arbejdet benhårdt for at udvikle deres
område til et Urbant Bylandbrug, hvor

dyrkning af jorden går hånd i hånd med
dyrehold. Idéen er, at dyrkningen af
grøntsager, frugter og planter indgår i et
naturligt økosystem, hvor naturens ressourcer udnyttes bedst muligt: I jorden
dyrkes grøntsager til fællesspisninger
og/eller til eget forbrug. Organisk affald
og hønsemøg ender i komposten, som
efter noget tid bliver til dyrkningsklar
jord. Økosystemet har fokus på at formidle værdien af at udnytte jordens ressourcer med respekt for naturen og går
under navnet UrbanplanTen.

Gulerødder kommer ikke fra Netto

Det handler om at vise by-naturens
kredsløb med en ydmyg vision om at bidrage til en mere bæredygtig storby, –
men det handler i lige så høj grad om
den læring, der ligger i projektet for de
mange børn og familier, der årligt besøger ’Bonderen og Byggeren’.

Vidste du

Frugter og grøntsager dyrket i byjord indeholder ikke farlige mængder stoffer fra bil
os og forurening. Undersøgelser viser, at vi
trygt kan dyrke og ”spise byen”!
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Fælles højbede.
Hvis man er født og opvokset i en storby, kan man hurtigt komme til at tro, at
gulerødder kommer fra Netto! Derfor
har ’Bonderen og Byggeren’ inddraget
lokale familier og besøgende fra hele
København i de nye initiativer med fx
dyrkning i højbede. Der er holdt særlige
børneaktiviteter, der illustrerer ”fra jord
til bord” processen, og der har været
meget fokus på at formidle idéen om
bæredygtighed. UrbanplanTens mange
aktiviteter, som fx de grønne tage, er
ledsaget af et skilt, der i tegneserieform
fortæller, hvad fx grønne tage gør for
miljøet. Under tegningerne er der også
skrevet en lidt længere tekst – mest for
de voksne, lærerne, pædagogerne og naturvejlederne.

’Bonderen og Byggeren’

har åbent i hverdagen kl.9.30-17.00.
Bonderen har også åbent i weekenden
9.30-16.
Alle er velkomne, og alle aktiviteter er
gratis. Man kan henvende sig hos perso
nalet for mere info om UrbanplanTen.
UrbanplanTen er finansieret af Realdania
og Den boligsociale Helhedsplan,
Partnerskabet.
Læs mere på www.urbanplanten.dk
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Når man besøger ’Bonderen og Byggeren’ mødes man af et stort introskilt, der
giver et overblik over UrbanplanTens 12
grønne aktiviteter. Så kan besøgende
selv gå på opdagelse ved at følge UrbanplanTen-ruten rundt til; familiehaven,
skovhaven, børnebedene, drivhuset, bistaderne, ’Duftedariumet’ mm.
o

UrbanplanTen’s økosystem
tegnet af Jonas RestingJeppesen.

UrbanplanTen består af:

• Byggerens Familiehave hvor familier kan få deres eget højbed
til dyrkning
• Skovhaven med nøddetræer, frugttræer, rodfrugter og planter
• Børnenes haver hvor institutioner kan få en lille køkkenhave til
dyrkning
• Stenovn af natur- og genbrugsmaterialer, hvor mad fra dyrkningen kan tilberedes
• Drivhus til forspiring og dyrkning af grøntsager, fx chilier,
agurker, tomater mm.
• Fælles højbede hvor områdets beboere kan komme forbi og
høste krydderurter og grøntsager til aftensmaden eller hvor
urterne bruge til fællesspisninger
• Insekthabitat/ Kvashegn: Vilde bosteder, hvor insekterne kan
skjule sig, overvintre og få ro til at yngle
• Spisehave med blåbær, tyttebær, tranebær, kirsebær, solbær,
stikkelsbær og hindbær, vilde jordbær samt blomme-, pære-,
figen- og æbletræer
• Grønne tage af robuste vækster som stenurt, husløg, græs
• Honningbier, der bestøver vores køkkenhaver, blomster og
frugttræer – og vi spiser deres honning.
• Duftedarium: en taghave, hvor vi har plantet duftende planter i
alle afskygninger
• Kompostering hvor restprodukter fra høsten og fra dyrene
samles, så vi får god jord til dyrkning
• Regnvandsopsamling til blomsterbedene
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Foto: Claus Bjørn Larsen og FredericiaC

Grow Your City
- et havefællesskab i Fredericia,
som viser vejen for en helt ny bydel

Af Michelle From Hoxer,
Kommunikations- og presseassistent hos Realdania By
A/S
www.realdaniaby.dk
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På et 7000 m2 stort tidligere
industriareal, som i fremtiden
bliver en del af den nye bydel
FredericiaC, er der opstået et
byhavefællesskab med navnet
Grow Your City. Her dyrkes afgrøder i mere end 400 plantekasser, passes høns og laves
mad i det fri. Området tiltrækker så forskellige grupper som
gymnasieelever, pensionister,
børnefamilier, spejdere, restauranter og børnehaver
samt mange flere.

Projektet er en del af det langsigtede byudviklingsprojekt FredericiaC’s midlertidige aktiviteter, som gennem et stort
borgerengagement er med til at skabe
liv og ejerskab, før byen bygges. FredericiaC arbejder på at inkludere erfaringer
og principper fra Grow Your City i den
nye bydel. Det midlertidige projekt har
siden begyndelsen i foråret 2012 udviklet sig i en løs struktur, hvor FredericiaC
tilbyder rammer og ressourcer, mens
driften og udviklingen af området sker
med brugerne som den afgørende drivkraft.

At understøtte ildsjæle

”I FredericiaC har vi siden begyndelsen
arbejdet bevidst med at inddrage borNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

gere og interessenter i udviklingen af
projektet. Og det har virkelig givet pote.
Vi har især forsøgt at understøtte
ildsjælene, som har kunnet sætte i gang
og inspirere fælles aktiviteter til gavn
for alle involverede,” siger udviklingskonsulent Louise Bjerre fra FredericiaC,
som har været en del af Grow Your City
siden den spæde start.
Hun fortæller, at Grow Your City efter
kun to års virke har høstet lutter positive tilbagemeldinger fra de medvirkende
interessenter, borgere, foreninger mfl. I
løbet af projektets relativt korte levetid
er der skabt en stærk fælles ånd, som
bl.a. kommer til udtryk på Grow Your
City’s facebookside, hvor brugerne aktivt kommunikerer med hinanden.
Facebook har også været et nærliggende
medie for Louise Bjerre at gribe til, når
hun skal formidle praktiske informationer, invitere til begivenheder og andet.

Det bæredygtige aspekt

Grow Your City bygger på den grundlæggende ide, at den midlertidige anvendelse af arealet skal bidrage til den
nye og blivende bydel. Det er fx projektets eksperimenter med lokal dyrkning,
genanvendelse og brug af nære ressourcer, som på forskellig vis kan indgå i byudviklingen. Grow Your City er organiseret, så det tilskynder fællesskaber og
inkluderer mange forskellige befolkningsgrupper – noget som FredericiaC
håber også kan indarbejdes i bydelen.
Grow Your City opstod i 2011 hos
nogle af de deltagende konsulentfirmaer
i konkurrencen om udviklingen af FredericiaC. Ideen var inspireret af den
voksende ”urban farming” trend, som
man bl.a. kan se i New York, Berlin og
Melbourne. Urban farming kombinerer
bylivet med grøn bæredygtighed, fællesskab og menneskevenlighed. Nøgleord,
som også karakteriserer Grow Your
City. I haverne er der desuden et rekreationshjem for pensionerede burhøns og
udstillingshøns. Hønsene indgår i havens helhedstænkning, og æggene går
til fællesskabet, mens affaldet bruges
som gødning.
”Det bæredygtige aspekt og hele selvforsyningstanken gennemsyrer virkelig
Grow Your City - også selvom det ikke
er noget, vi går og taler om hele tiden.
Men det at holde have og se noget gro
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giver folk en helt anden fornemmelse
af, hvad de putter i munden. Og så er
den en uformel, hyggelig måde at være
sammen på”, siger Louise Bjerre.

Fem gode råd
til andre facilitatorer
af byhaveprojekter:
1. Saml en motiveret gruppe.

Demonstrationsområder
til undervisningsbrug

2. Lyt til de frivillige.

Projektet i Fredericia henvender sig ikke
kun til privatpersoner med mod på at
holde have i byen. Grow Your City forsøger også at engagere skoleklasser, uddannelsesinstitutioner og andre grupper
af borgere. Der er således indrettet seks
store demonstrationsområder med biotoper fra den danske natur. Via biotoperne, kompostanlægget, drivhuset og
hele området generelt kan skoleelever,
studerende og andre interesserede gå på
opdagelse og lære om miljømæssige
konsekvenser af vores valg i hverdagen.
I sommerferien er der ferieaktiviteter
for skolebørnene, hvor de bl.a. lærer om
selvforsyning. Den direkte formidling til
børn gennem fx de kommunale institu-

3. Facilitér gruppen og varetag
myndighedsopgaverne.
4. Afhold aktiviteter.
5. Udnyt de erfaringer, som andre
har høstet.

Kalender
Marts

Påskestemning i haverne
Børnene fra den kulturkreative børnehave
Gades Gård har dekoreret det gamle pæretræ med nye smukke påskeæg.
Forslag til udsmykning af træet året rundt
modtages gerne på LBJ@fredericiac.dk

April

Nytten ved nyttehaver i byen
24. april 2013, kl. 18 - 20 Sdr. Voldgade 10
Få gode råd og kreative ideer til økologisk
dyrkning af nytteplanter og hør om hønsehold i byen. Oplægsholder er den kendte og
erfarne havemand Jens Juhl, som vil vise,
hvad der er godt at dyrke og hvordan man
forspirer planter.- Læs om Jens og hans
have på www.slottet-i-smoermosen.com.
Arrangementet er gratis

Maj

Store plantedag og nyt drivhus
04. maj kl. 10 - 14
Det er ”Store Plantedag”. Medbring frø, stiklinger og små planter til udplantning. I fælleskab gør vi vores kasser klar. Få hjælp fra
grønne fingre, hvis dine er knap så grønne,
eller byt frø med naboen. Vi indvier den nye
domen, et stort kuppelformet drivhus, som
skal give mulighed for at dyrke mere sarte
planter. Vi tænder op i grillen, så medbring
gerne noget til at lægge på grillen
Hønsefødder, gulerødder…. Grow Your City
har fødselsdag
16. maj 2013, kl. 15
Så har haverne 1 års fødselsdag og mange
ting er sket på kort tid... Det skal da fejres
på behørig vis - med boller over bål! Gaver
hører til en fødselsdag, så der vil være uddeling af små frøposer til alle.

Der vil være overraskelser på programmet
denne dag, bl.a. navngivning af hønsene i det
nye hønsehus,. Kompost gruppen fortæller
om kunsten at fremstille en god kompost.

Juni

Fødevaremarked ved Tall Ships
1. juni 2013 kl. 10
Grow Your City har en stand på fødevaremarkedet i forbindelse med Tall Ships. Der vil
være forspirede planter og frø til salg samt
øvrige produkter fra haverne.
Kålheksen står tidligt op
23. juni kl. 10 - 13
Sct. Hans-hygge i haverne. Hygge og god
mad for brugere af haven.

Juli

Hyggeligt samvær i haverne hver tirsdag
eftermiddag kl. 16. Medbring din egen forplejning og lad os se hvad dagen bringer,

August

Bybier og vilde bier – om honningbier i
byen og vilde bier i naturen.
17. august 2013, kl. 14-16
Kom og vær med til at lave insekthoteller og
hør hvordan man holder bier i byen.

30. - 31. august
Kulturnat/festival
Kulturfestival i Fredericia med vinfestival
på FredericiaC. Oplev blandt andet GYC på
fødevaremarked og den helt spektakulære
afslutning på FredericiaC.

September

Fredericia Jam Session
13. - 14. september
Kom og sylt dine egen bær over bål og på
grill. Vi har høstet årets bær og sylter og jammer i plenum. Medbring dine egne bær og
opbevaringsglas og vær med til Fredericia
Jam-session i det fri. Fredagen er primært
for skoleklasser og lørdag er især for familier
med børn. Læs mere på www.fredericiac.dk/
growyourcity eller kontakt Louise Bjerre på
LBJ@fredericiaC.dk

Oktober

Halloween i Grow Your City
29. - 31. oktober 2013
Vi udhuler græskar og spiser græskarboller.
Arrangementet er et tilbud til skoleklasser og
institutioner i dagtimerne og andre interesserede kan se græskarrene udstillet med lys
hele ugen.
TIlmelding nødvendig på info@fredericiac.dk
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En helt ny bydel ved vandet
FredericiaC bliver en helt ny by
fæstningsby til vandet. Ambitio
nye arbejdspladser og omkring
bydel med direkte adgang til L

Fredericias nye bydel for alle
FredericiaC er et stort projekt,
til 25 år. Der skal planlægges o
og anlægges veje. Men først og
om at indrette en bydel med fo
bo, arbejde og leve i bydelen.

Midlertidige aktiviteter
Parallelt med byudviklingen ud
til aktiviteter, der skaber liv i om
overtagelsen af arealerne har F
arealerne for alle byens borger
med byens interessenter har Fr
midlertidige aktiviteter i områd
de deltagende og for tilskuerne

Vær med til at skabe midlertid
Har du en idé til nye aktiviteter
området? Så hører vi gerne fra
Har du lyst til at lave projekter
kontakt os på mail info@freder
9373
Få mere information på www.F

Fotos: Claus Bjørn Larsen og FredericiaC

FAKTA OM
GROW YOUR CITY
Grow Your City er et midlertidigt
projekt, som er en del af byudviklingsprojektet FredericiaC. Grow
Your City blev officielt indviet den
16. maj 2012. Tanken er, at de
mobile plantekasser kan flytte til
ledige arealer i FredericiaC-området i takt med byudviklingen. Hvis
der er grundlag for det, kan byhaverne blive et permanent element
i den fremtidige bydel.
Som udgangspunkt har projektet
til formål at skabe liv og aktivitet
på FredericiaC’s arealer omkring
Sønder Voldgade via involvering
af borgere, interessenter og besøgende. Grow Your City udvikles på
et areal på 7000 m2 med tre delområder: Køkkenhaven på 2.500
m2, Biografen på 2.500 m2 og Trælunden på 2.000 m2.
På foranledning af FredericiaC er
der dannet en initiativgruppe bag
Grow Your City. FredericiaC støtter
og opstiller rammerne for gruppens arbejde, som bl.a. indebærer
indretning og drift af området og
et samarbejde med produktionsskolerne i området, som har udført grill, bænke, borde, plantekasser osv. til området.
FredericiaC er et arealudviklingsselskab, der ejes i partnerskab
mellem Fredericia Kommune og
Realdania By.
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tioner udmønter sig både i konkrete læringsprojekter, som de kan deltage i,
men også i uforpligtende oplevelser.
”Vi har et tæt samarbejde med kommunens naturvejledere, lokale lærer og
børnehavepersonale osv. - og vi har
både haft skolehave-projekter, madlavning ”fra jord til bord”, decideret undervisning og andre arrangementer i
det regi. Vi har også haft en lokal spejdergruppe som haveejere hernede. Det
er med til at give børn en tidlig og konkret forståelse for bæredygtighed”, siger
Louise Bjerre.
Foruden det grønne haveliv, laver
Grow Your City også forsøg med dyrkning af skaldyr i Lillebælt. Forsøgene er
led i en demonstration af bæredygtig
forsyning, som samtidig er med til at
rense vandet. Grow Your City forsøger
at inspirere til - men stiller ikke krav om
- sprøjtefri dyrkning ved hjælp af borgerinvolverende aktiviteter. Her inviteres
fx til opbygning af insekthoteller, og i
det dome-formede drivhus eksperimenteres der med forskellig beplantning og
fritgående vagtler som en naturlig form
for skadedyrsbekæmpelse.

Formidling af projektet

”I vores rolle som facilitator af Grow
Your City har vi i FredericiaC forsøgt
at finde en balance imellem at igangsætte, tage ansvar for praktiske anliggender og samtidig forsøgt at engagere
og samle brugerne. Det kan være en
svær balance, og det er helt afgørende,
at man finder nogle ildsjæle, der virkelig har lyst til at tage ansvar. Det er meget motiverende og inspirerende for alle
involverede,” siger Louise Bjerre.

Hun fortæller, at formidlingen af Grow
Your City foregår på flere niveauer.
Først og fremmest kommunikeres der
fysisk og direkte på stedet via skiltning
og satellitkasser rundt om i byen, der
fungerer som reklamesøjler for projektet. Derudover ”uddannes” brugere i at
være ambassadører for både Grow Your
City og den kommende bydel, FredericiaC. Brugerne varetager således den
daglige formidlingsopgave. FredericiaC
sørger også for at stable nogle samlende
arrangementer på benene, hvor alle er
inviterede og hvor der fx kommer oplægsholdere udefra – eller området pyntes op til fx Halloween eller jul.
”På den måde mærker brugerne hele
tiden, at vi også er engagerede og giver
noget til dem. Det giver dem nogle positive oplevelser, som de har lyst til at
dele med andre - og mund til mundmetoden er meget effektiv. Det har bl.a.
været medvirkende til, at vi i år havde
en venteliste på plantekasser”, siger
Louise Bjerre.
Grow Your City har vist sig at være et
demonstrationsprojekt med en stærk
livskraft til gavn for såvel de daglige
brugere, borgere i byen, besøgende og
ikke mindst for FredericiaC’s visioner
om fællesskab og byliv.
”Grow Your City er et godt eksempel
på, hvordan et utvunget fællesskab omkring grøn bæredygtighed kan fungere
på bedste vis. Det store engagement, vi
har oplevet omkring Grow Your City,
har sat et solidt fingeraftryk på den
fremtidige by. Jeg kan kun anbefale andre at kaste sig ud i noget lignende,” siger Louise Bjerre.
o
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Send smådyrene af sted på en koloniseringsplade og illustrér flere af biodiversitetens basale aspekter. Vær opmærksom på at
lys, skygge, vind mm. kan påvirke dyrenes retningsvalg. Diskutér hvorfor og rotér pladen mellem eksperimenterne.

Fra billevæddeløb
til biodiversitet

Byg en koloniseringsplade og skab mulighed for at
formidle nogle af de mest basale begreber og teorier indenfor biodiversitet og ø-biogeografi på en
sjov og engagerende måde.
Vi kender det alle sammen – eleverne har i
løbet af dagen fanget snesevis af smådyr i
skoven, og når dyrene til sidst skal slippes fri,
bliver det med et muntert billevæddeløb på
bagsiden af en bestemmelsesdug. Hvem løber
hurtigst og hvem kommer først? Legen er
altid underholdende, hvad enten det er biller,
frøer eller krabber fra stranden, men der er
masser af andre muligheder for spændende
og aktuel formidling og biologiundervisning,
når de indfangede kræ spæner af sted.

Fra kontinenter og øer
til by og landskab

Vilkårene med generelt små og fragmenterede
naturområder er blandt de største udfordrinNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013
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ger i den aktuelle forvaltning af Danmarks biodiversitet. Store øer i et ocean vil almindelig
vis indeholde flere arter end små øer. Tilsvarende vil arealmæssigt store naturområder
almindeligvis indeholde flere arter end små
afgrænsede naturområder. I store områder
er der som regel mulighed for langt større
heterogenitet i antallet af habitattyper og
derfor også levesteder for flere forskellige
arter. Samtidig vil populationerne i store områder også kunne opnå tilstrækkeligt store
bestandsstørrelser, så artens overlevelse og
genetiske variation sikres. Med andre ord så
øges arternes bevaringsstatus, og der findes
en større biologisk mangfoldighed i store
naturområder.

af Klaus Peter Brodersen
Biolog og Naturvejleder
Raadvad Naturskole
E-mail: klbr@rudersdal.dk
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Samtidig er det vigtigt, at arterne kan spredes mellem områder, hvis f.eks. en kold vinter,
en sommerudtørring, eller en menneskelig
påvirkning har haft voldsomt reducerende
effekt på en bestand. Afstanden mellem
rekrutteringsområder får derfor stor betydning, særligt hvis områderne er små, og hvis
der ikke findes attraktive naturlige korridorer
som forbinder områderne. Naturområderne i
byerne er i meget høj grad underlagt vilkårene
med små arealer, stor indbyrdes afstand og
ringe sammenhæng.

Fra teori til lærerig leg

Ved at følge smådyrenes spredning på en
koloniseringsplade bliver det muligt at
illustrere og italesætte flere af ovennævnte
biodiversitetsmønstre, som både gælder på
kontinental skala, men også på lokal skala i
byer og landskab. De indfangede arter slippes
løs på koloniseringspladens centrale ”kontinent”, og man kan følge arternes ”kolonisering” af de store og små øer i varierende
afstand fra kontinentet. Inden forsøget
startes, dannes hypoteser omkring det for-

A= π•r2

Kont
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ventede udfald. Store øer tæt på kontinentet
bliver lettere koloniseret end små øer langt
fra kontinentet. Undervejs og efterfølgende
stilles spørgsmålene: hvad skal der til, for at
en art kan etablere sig? Hvilke arter har stor
spredningsevne (både dyr og planter)? Hvilke
arter og konkurrenter er der i forvejen? Er der
tilstrækkeligt med ressourcer og levesteder?
Hvor mange går tabt undervejs (og løber ud
over kanten)? Hvordan dannes nye arter på
isolerede øer? Får sorte arter lov at indvandre i samme grad som blå?

&

Tips
Tricks
Koloniseringspladen kan konstrueres af
tykt karton. Dybe tallerkner eller fotobakker
opsamler kræene, når de løber i ø-hullerne.

Afstand (cm)

tinent

NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

25

&

Tips
Tricks

Skarnbasser, løbebiller, skolopendere og edderkopper er de bedste organismer til koloniseringsøvelsen. Kakerlakker og melskrubber kan fint bruges, hvis fangsten i skoven slår fejl.

Sæt tal på øvelsen

Eleverne registrerer, hvor mange arter (individer) der når frem til de forskellige øer, og
eksperimentet gentages, så der kan beregnes
et gennemsnit for hver ø. Pladen kan evt.
forsynes med geografiske barrierer som har
betydning for spredningen (bjergkæder, ørkener, motorveje). Resultaterne kan plottes
i forhold til afstande og øernes arealer. Hele
øvelsen kan fint kombineres med biodiversitetsaktiviteten ”Tal på biodiversiteten” hvor
smådyrene i skoven alligevel indsamles til
undersøgelse (Naturvejleder nr. 3, 2010).
Det er klart, at øvelsen forudsætter nogle
grove generaliseringer i forhold til virkelighedens komplekse forhold, men erfaringerne
er, at observationer og resultater danner
fornuftigt grundlag for diskussion og erkendelse af biodiversitetens mønstre, hvad
enten målgruppen er folkeskolens mellemtrinsniveau, udskoling eller gymnasium.
Som tidligere nævnt, så kan resultaterne
fint perspektiveres til de aktuelle danske
forhold, hvor oceaner og øer udgøres af andre
landskabselementer. Læs meget mere om
ø-biogeografi, afstande, arealer og bl.a. MacArthurs & Wilsons modeller for den tidslige
balance mellem indvandring og uddøen i SandJensen (2000).
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Også de allerskarpeste
elever udfordres
Under afviklingen af øvelsen med en
8. klasse fik en elev illustreret, hvordan
han anvendte sin SmartPhone og sin
hjemmelavede trigonometri-app til at
beregne sandsynligheden for, at en bille
ville kolonisere en bestemt ø, såfremt den
løb ligeud hele vejen fra midten af kontinentet. Ved at beregne indfangsvinklen
fra kontinentets centrum og ud til øen,
og sætte vinklen i forhold til hele cirklens
360 grader, kunne han sammenligne
koloniseringstallet for øerne med sandsynligheden for billernes løberetning. Små
øer langt væk havde en lille indfangsvinkel
og et lille koloniseringstal.

Reference
Kaj Sand-Jensen (2000) Økologi og biodiver
sitet. Overordnede mønstre for individer,
bestande og økosystemer. Gads Forlag.
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Foto: Martin Dam Kristensen

Store Torv blev i festugen forvandlet til Store Skov med bakker med græs, træer og små lysninger til leg og afslapning.

Naturen indtager Aarhus
Naturen har de seneste år haft
en central plads midt i kulturen, når Aarhus Festuge har
omdannet byens rum og
skabt grønne oaser blandt
mange andre arkitektoniske
tiltag.
Græs, mos og 130 store træer flyttede i
2010 ind i hjertet af Aarhus, og forvandlede for en stund det stenbelagte Store
Torv til byens grønne samlingspunkt. I
2011 rykkede en sandstrand ind på Klostertorvet, der blev fyldt op med 130 m3
sand og indrettet med elementer og
møbler inspireret af autentiske strandmiljøer.

Lukket for trafik

De seneste to år er Frederiks Allé, en
trafikal hovedåre midt i byen, blevet
lukket for al tung trafik og byens to parker Musikhusparken og Rådhusparken
er blevet forbundet af rullegræs. Byparken, som Festugen har døbt byens hidtil
største grønne park, har i 2012 og 2013
dannet rammen om et kæmpe folkeliv
med musik, teater, mad, sport og bøger.
Den store familiepark har foruden græs
været indrettet med havesprinklere og
en vandvulkan.
NATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

Fælles for Aarhus Festuges fokus på at
bringe naturen tilbage til byen har været
ønsket om at tage byens politikere på
ordet, når de har talt om Aarhus som en
grøn by, men også at danne samlingspunkter for lokale borgere og festugegæster fra alverdens hjørner af landet.
De grønne oaser har opløst grænsen
mellem det byggede bymiljø og natur og
landskab, som normalt ikke forbindes
med byen.

Forsøg på at ændre folks tilgang til byen

Byrumseksperimenterne har på den
måde for en stund ændret folks tilgang
til byen, til kulturen og til hinanden og
har samtidig demonstreret i 1:1, at kultur ikke blot kan underholde, men også
sætte et nyt præg på hverdagen og bringe folk sammen på nye måder og medvirke til at skabe en by.
Selvom byrumsforandringerne kun
har eksisteret i Festugens 10 dage, har
de alle formået at afsætte vandmærker,
inddrage byens borgere og gæster og inspirere byens politikere til fremtidens
indretning af byrummet – bl.a. er Store
Torv permanent blevet begrønnet, og en
heftig debat har ramt byrådssalen om,
hvorvidt Byparken skal være permanent
eller i hvert fald en årlig tilbagevendende sommerbegivenhed.
o

Af Jens Folmer Jepsen,
direktør for Århus Festuge.
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Midt i hjertet af hovedstaden
begynder et storslåede naturområde, der strækker sig fra
Amager Fælled over Kalvebod
Fælleds vidder til den lyse
skov i Kongelunden og fortsætter helt til Dragør by langs
med det sydøstlige Amagers
uspolerede kystlandskaber og
de omgivende lavvandede
havområder. Med et samlet
areal på 3000 ha er det i international sammenhæng enestående, at der ligger så store
naturværdier så centralt i en
hovedstad.
Af Stella Blichfeldt,
naturvejleder ved
Naturstyrelsen Hovedstaden.
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Et projekt i stor skala

Naturstyrelsen, Københavns Kommune,
Tårnby Kommune, Dragør Kommune
og By & Havn er gået sammen om projektet Naturpark Amager for at give hovedstadens befolkning og gæster fra nær
og fjern det fulde udbytte af naturområderne. Der er et stort potentiale for at
udvikle muligheder for et varieret og
nyskabende friluftsliv i sammenhæng
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med byens liv og aktiviteter.
Områderne forvaltes i dag af forskellige myndigheder uden en koordinering,
der sikrer sammenhæng, indbyrdes eller
i forhold til de omliggende bykvarterer.
Der er store muligheder for, at de rekreative muligheder her kan bidrage til befolkningens sundhed og livskvalitet og
hovedstadsområdets grønne image.

Mere end bare stort

Naturpark Amager har et internationalt
potentiale. Det er enestående, at så stort
et naturområde ligger så tæt på en storby og er så tæt integreret i byen. Naturparken kan blive et foregangseksempel
på et bæredygtigt samarbejde mellem
myndigheder, grundejere og brugere
om at sikre og videreudvikle et storbynært naturområdes kvaliteter og potentialer.

Natur med udviklingsstrategi

I samarbejde med interessenter har naturparkens partnere udarbejdet en fælles vision og en udviklingsstrategi. Udkast til udviklingsstrategien er blevet
behandlet på flere borgermøder i foråret
2013. Hen over sommeren 2013 er visionen blevet politisk godkendt af de tre
kommuner, miljøministeren og bestyNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013
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Naturpark amager
Særligt beskyttet område uden adgang

Naturen

relsen for By og Havn. Den fælles vision
mellem parterne bag naturparken sikrer, at beslutninger om fremtidig brug
og fremtidige initiativer i forhold til natur og friluftsliv tages inden for rammerne af den fælles udviklingsstrategi.
Det gælder for kommende kommuneplaner, plejeplaner og den generelle drift
af områderne. Men det gælder også for
etableringen af nye aktiviteter og faciliteter i naturparkens område. De nye faciliteter og aktiviteter skal understøtte
områdets særlige kvaliteter og opfordre
brugere til at gå på opdagelse i de forskelligartede naturtyper.

Bedre infrastruktur

Naturområderne skal bindes bedre sammen. Der skal bl.a. arbejdes for at skabe
en større sammenhæng mellem Amager
Fælled og Kalvebod
Fælled, som er adskilt af en større vej.
Stisystemerne skal udvikles, så det
fungerer bedre end i dag; både så man
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undgår uønskede situationer mellem
brugergrupper, men også så stisystemets udformning er med til at beskytte
naturen.

Potentielle nye udflugtsmål

Der igangsætter i øjeblikket et udviklingsarbejde omkring udformningen,
indholdet og finansieringen af anlæg,
som vil kunne bidrage til attraktionen.
Der arbejdes med et højt ambitionsniveau og der er ønsker til attraktioner
både til lands og til vands.
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Friluftsliv og naturbeskyttelse

Der skal udvikles støttepunkter til friluftliv, der kan være med til at styre aktivitetsniveauet i hvert delområde, så
der bliver plads til både friluftsliv og natur. Støttepunkterne skal i sig selv inspirere til mere friluftsliv.
Læs mere om Naturpark Amager på
Naturstyrelsen.dk
o
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10x10 meter
skov i byen
Midt i Ebeltoft ligger et 300 år
gammelt bindingsværkshus
og en lille byhave. Grunden er
på 500 m2, hvoraf huset bruger 180 m2. Her bor vi.

har også et rødt egetræ, der er podet på
stamme og ikke bliver mere end ca. 4
meter højt. Vi har en dværgelm, der får
en tyk og skønt kroget stamme, og her
er havestørrelser af benved, efeu, taks og
kristtorn, der alle findes i danske skove.

Selve haven, der er på ca. 320 m2, er
ikke helt almindelig. Her er nemlig ingen græsplæne, fordi vi hellere vil have
en mangfoldighed af oplevelser med
især planteformer og farver. Gennem
den frodige beplantning fører slyngede
stier og små trapper os og vores gæster
rundt til havens mange rum og siddepladser. Bagerst i haven ligger haverummet 'Skoven'. 'Skoven' i vores lille byhave er naturligvis ikke en rigtig skov, men
et frodigt og vildsomt haverum med en
dejlig skovstemning.

Ingen skov uden græs

Skovstemning

Af Lisbeth Rosdahl,
have- og skovejer.
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Fotos: Lisbeth Rosdahl

Når vi til daglig kalder haverummet for
Skoven, skyldes det, at mange af de designelementer, der danner skelettet i haverummet, er ting, man genkender fra
en rigtig skov: Stiforløbet bugter sig på
kryds og tværs, stiernes bredde varieres
på grund af bunddække, som vokser ud
over stien, belægningen er træflis, der er
niveauforskelle med flere små trapper af
både træ og sten, der er træstammer og
store natursten, der er en brændestabel
af afsavede grene, her er trækroner o.l.
Planterne er naturligvis ikke rigtige
skovplanter - det er trods alt ikke muligt
i en lille have på 100 m2, som er størrelsen på Skoven.
Papegøjebuske/-træer er bl.a. gode,
små skovtræer, da bladene ligner bøgeblade, og flere af vore gæster tror faktisk, at det er små bøgetræer, vi har. Vi

For os lykkedes det først i andet forsøg
at ramme skovstemningen, for vi var
ikke gode nok til i starten at blande
planterne mellem hinanden, sådan som
naturen gør det. Vi måtte derfor rokere
temmelig meget rundt med planterne og fik heldigvis også anledning til at finde noget nyt. Vi supplerede bl.a. med
nogle flere græsser, da en skov uden en
eller anden form for græs er utænkelig.

Forår i skovbunden

Om foråret, før træerne springer ud,
dækkes 'skovbunden' af planter, der hører hjemme i en skov, fx blå anemone,
lungeurt og kodriver og hundredevis af
løgplanter, der alle har et nogenlunde
naturligt udseende: erantis, botaniske
krokus, skilla, små botaniske tulipaner
og påskeliljer m.m.
Senere kommer nogle enkle, gule tulipaner, hvide narcisser og blå klokkeskilla. De kunstige blomstervariationer med
fancy farver, frynser og fyldte blomsterhoveder holder vi os fra.

Sommer i skoven

Så snart forårsblomsterne er afblomstret, og træerne springer ud, dækkes
skovbunden og de nedvisnende løgtoppe af mere skyggetålende stauder, der
skal blomstre i sensommeren, f.eks. høstanemone og astilbe, af græsser og
bregner samt af blade på buske, der
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springer sent ud, nemlig hortensiaer. Vi
har to egebladede hortensier, der sætter
de skønneste kæmpestore blade, man
kan tænke sig, og vi har fem 'Twist-nshout' hortensier. Sidstnævnte er en ny
sort, der skulle tåle danske vintre. De får
smukke 'naturlige' blomsterskærme i
stedet for store kuglerunde hoveder,
som de fleste nok forbinder med hortensiaer. Den slags er alt for kunstige til
en skov.

Sensommerens insektrestaurant

Lige før det bliver efterår, blomster vores buskvedbend. Dens blomster sidder
i kuglerunde stande, der ikke gør meget
væsen ud af sig. Til gengæld giver de
anledning til en konstant summende
lyd, der skyldes hundredevis af bier og
svirrefluer, der samler honning på en af
årets sidste blomstrende planter. Det er
en helt fantastisk oplevelse at se og høre
dette fænomen. Et år fik vi endog besøg
af en Sydlig Dyndflue, der sammen med
fætre og kusiner satte pris på menuen i
vores insektrestaurant.

Efterårsfarver

Træerne i Skoven er først og fremmest
valg ud fra hensynet til højde og bredde
og ud fra ønsket om, at de skal bidrage
til illusionen om, at vi befinder os i en
skov.
Men de er også valgt ud fra et ønske
om at få smukke høstfarver, der understreger skovstemningen om efteråret.
Papegøjetræer, surbærtræer og benvedtræer er 'skov'planter, der får de mest
fantastiske røde, gule og orange farver.

Hvad bruger vi skoven til?

For det første nyder vi at 'gå skovture'
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fra det tidlige forår til de sidste blade
falder om efteråret. En kop kaffe i høj,
klar aprilsol, under et træ i udspring,
med udsigt til blå anemoner og gule kodrivere og med lyden af årets første
travle bi er luksus for sjælen.
Når sommerens varme senere på året
gør det uudholdeligt for os at sidde i solen, så nyder vi at sætte os under træernes flimmerskygge på en af Skovens
bænke og betragte musvitter og blåmejser, som har travlt med at fodre i en eller
flere af fuglekasserne.
I skoven ligger også havens højeste
sted, hvor der er aftensol. Så pakker vi
en kurv med vin og (helst nybagt) brød
og nyder blomstrende græsstrå i modlys.
Sidst på sæsonen er det skønt at tage
på 'skovtur' og samle surbær til kryddersnaps, saft og æblekage.

Prøv selv

Der er måske ikke verdens største skov,
vi har, men den er der, og den er vores!
Den giver os mange dejlige oplevelser
og en anden ro i sjælen, end vi finder i
mere forarbejdede omgivelser. Vi kan
kun anbefale andre at lade sig inspirere
af naturen, når de skal designe og tilplante en have. Det er vigtigt, at man
nøjes med at lade sig inspirere, og ikke
bliver så naturlig, at man lader naturen
selv råde og lader 'ukrudt' vokse, som
det vil. Det kommer til at se sølle og sjusket ud i en have. En rigtig skov skal
have rigtig plads. Vores skov er stor nok.
Man kan læse mere på vores hjemmeside www.byhaveniebeltoft.dk, hvor der
også står, hvordan man kan besøge haven.
o
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Fotos: Prinzessinnengarten

http://prinzessinnengarten.net

Prinzessinnengarten
Urban gardening i Berlin
Prinzessinnengarten er et
socialt og økologisk urbant
landbrug midt i Berlin.
Havens mål er at skabe et sted
for erfaringsudveksling og
læring omkring lokal og økologisk dyrkning af fødevarer,
biodiversitet, bæredygtigt
forbrug, ansvarlig brug af
ressourcerne og et bæredygtigt bomiljø og byudvikling.
Som en nonprofit organisation , hjælper
Prinzessinnengarten med at forvandle
uudnyttet byjord til blomstrende haver
og sociale fællesskaber. De skaber igennem aktiviteter, havearbejde, workshops
og ved at samarbejde med skoler, børnehaver og universiteter, muligheder for
gensidig læring for alle.

Haven som et sted for læring

Prinzessinnengarten er et sted for læring og gensidig udveksling af viden og
erfaring. I haven er der workshops om
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emner som biodiversitet, indsamling
frø, genbrug, kompostering, biavl, konservering og fermentering. Uden for
Prinzessinnengarten er der desuden
skabt 40 spin-off haver i skoler, børnehaver og andre steder, hvor der også
gennemføres øko-uddannelser og aktiviteter.

Guidede ture

Omkring 5000 mennesker fra hele verden har været igennem en rundtur i
Prinzessinnengarten . Guiderne fortæller om, hvordan ideen fra Cuba kom til
Berlin. Vi fortæller og viser, hvordan vi
har forvandlet en ødemark i byen til en
byhave. Vi fortæller om betydningen af
økologisk grøntsagsdyrkning i byen, instruerer i hvordan man komposterer, og
fortæller om biavl i byen. Et væsentligt
budskab er at gøre det klart for de besøgende, hvor stort et bidrag haverne og
fælleskaberne omkring dem er i forhold
til bymiljøet og hvordan det bidrager til
en grøn byudvikling.
Der gennemføres rundvisninger for
grupper både på tysk og engelsk.
o
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Ferejer,
folkeskole og
friluftskommune
Tja alt kan vel kombineres,
selv om ikke alt, der blandes
sammen, smager lige godt.
Men denne cocktail blev nu
ganske udmærket.
Først skal vi lige tilbage til de ”glade”
dage inden recessionen for at få lidt
baggrund for historien; Kommunerne
regnede som alle andre med, at de skulle
vokse ind i himlen, og sådan blev der
født en idé om udvikling af et stort boligområde i Svendborg. Den lokale
godsejer blev kontaktet og nogle byskove blev opkøbt sammen med de landbrugsjorder hvorpå byudviklingen skal
foregå.
Herefter blev alt og alle involveret i
projektet, og så går historien i gang. Naturskolen så en mulighed for at flytte
nogle aktiviteter ud i den anden ende af
byen, for at lette lidt på publikumspresset. En skovtur med kommunens folk og
inviterede gæster på Skovens dag, åbnede vore øjne for et pædagogisk projekt –
lige klar til folkeskolen. Skoven indeholdt en mængde små vandhuller, der
næsten var fyldt op med pil, grene, blade osv. – der var brug for at få ryddet op
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QR-koden giver dig adgang til
Skolens N/T side og klassernes
blog. Se også klassens årsplan:
http://www.mindmeister.
com/184241518#info

– her var et naturgenopretningsprojekt.
Da slaveriet desværre er afskaffet og
pengene små, så vi muligheden for at få
elever til at udføre arbejdet, men det
skulle pakkes lidt pænt ind!
En pædagogisk tretrinsraket
blev konstrueret!

Bæreraket

Forundersøgelser med
efterfølgende ansøgning
til myndighederne.

Rumfartøj

Hårdt arbejde midt om vinteren.

Landingsmodul

Efterbesøg med vurdering af
effekt og evt. nye tiltag.
En sjetteklasser og deres energiske lærere fra den nærliggende Ørkildskolen
bed på krogen. Så nu var den ene hurdle
overvundet, men der manglede stadig
en mindre finansiering af selve projektet. Der skulle købes save, hjelme m.m.
Den fik vi behændigt lagt ind i en ansøgning til Friluftsrådet om at blive
årets friluftskommune. Heldigvis var

Af Erik Ehmsen, naturvejleder
og leder af Svendborg Naturskole
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der mange andre ideer i kommunen til
ansøgningen, så pludselig var Svendborg på landkortet som årets friluftskommune, og vi havde penge til savene
og hjelmene. Heldigvis arbejdede folkene i kommunen hurtigt, og vi kunne gå
i gang. Pengene skulle bruges i året,
hvor vi var friluftskommune. (Jeg tror,
at nabokommunen, der fik prisen året
før, stadig har pengene stående på en
konto. tsk tsk tsk.)
I løbet af september strømmede eleverne rundt i skovens vandhuller, udstyret med iPad, net, gummistøvler og højt
humør. Opgaven var klar, hver klasse
hver sit vandhul, og der skulle skrives en
ansøgning til myndighederne, så vi
kunne få tilladelse til at fælde, rense op
og andet, som eleverne måtte synes, var
befordrende for at skabe mere liv i skoven. Det kom der nogle fine ting ud af.
Dog fik de ikke lov til at pumpe vand op
fra undergrunden for at fylde vandhullerne, men pyt. Kommunen, Naturskolen og klasserne holdt kontakten løbende gennem hele projektet, så der fik vi
lært noget.
Men det er jo væsentligt at promovere
sig, det får vi jo tudet ørene fulde af hele
tiden, så pressen skulle involveres. Lokalavisen blev glad for henvendelsen og
sendte en lille dame i højhælede sko ud,
for at lave en artikel om børnenes arbejde. Det blev lidt af en prøvelse, at stoltsere rundt mellem væltede store træstammer, børn med sikkerhedshjelme,
lærere der var bange for, at elever skulle
forsvinde i mudderet, og en naturvejleder, der forsøgte at holde hovedet koldt.
Men det lykkedes de høje hæle at strikke en udmærket artikel sammen!
Det blev nogle kolde, spændende dage
hvor bøg, ask og ahorn efter 35 år måtte
lade livet. Håndsave og god instruktion
gjorde underværker, og så selvfølgelig
nogle energiske og dygtige ”slaver” nej
elever, fik alt til at lykkes. De frøs, selv
om de blev ”pisket” til at arbejde hårdt,
der var høj sne, lave grader og for lidt
tøj.
Men et af projekterne blev dog opgivet. Vores lille dame i højhælede sko
havde nemlig i den grad fået læserne op
af stolene, og to læsere kontaktede os,
for at fortælle om ting og sager vi skulle
passe på, når vi begyndte at rode i vandhullerne. De gjorde blandt andet opNATUR vejleder • 22. årg. • nr. 3 • 2013

mærksom på, at der var ferejer i området! Ferejer er en rødlistet art, så det
blev besluttet at droppe renoveringen af
et af hullerne, der potentielt kunne indeholde ferejer.
Vinteren trak jo ud, men endelig fløj
de første insekter. Hullerne lignede
bombekratere, væltede store stammer
overalt, høje stubbe og enkelte steder
hvor arbejdet var opgivet pga alt for
dårligt vejr i februar. Så et beskæftigelseshold fra kommunen var så venlige at
rydde pænt op efter os. Børnene kom
ud for at inspicere og bedømme, om deres planer var lykkedes. Nogle steder var
man tilfredse, andre steder skulle der
arbejdes videre. Så nu håber naturvejlederen, kommunen og skovens dyr og
planter, at andre ”slaver”/elever melder
sig.
For mig som naturvejleder var det
mest spændende i projektet, det at involvere det politiske/administrative ni-

veau ind i undervisningen. Børnene
gjorde virkelig et godt stykke arbejde
med deres begrundelser for at få tilladelsen til renoveringen af ”deres” hul,
tingene kom virkeligt til at hænge sammen.
o
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Foto: Erhardt Ecklon

Fereje/Vårkrebs

(Eubranchipus grubii)
Hører til gællefødderne der er en fællesbetegnelse for nogle krebsdyrgrupper, der er beslægtet
med dafnier. Ferejer ser imidlertid helt anderledes ud og bliver flere cm lange.
De danske arter lever alle i rene, lavvandede, periodisk udtørrende småvande gerne i småvande
på naturligt næringsrig bund, især i gammel, lysåben løvskov. I vore dage vel mest i større naturområder. Generelt er de sjældne i det meste af
Vesteuropa.
De er æg det meste af året og lever ellers næppe
over 1- 2 måneder i perioden marts-maj, men
årstiden og perioden varierer afhængigt af klima,
vandstand, mv.
Det er heller ikke altid hvert år, man kan finde
dem på nogle lokaliteter - selvom der står vand.
Kendt fra Sjælland, Falster, Møn og Svendborg.
Næppe over 50 lokaliteter, hvoraf en del ikke eksisterer længere.
Ferejer er rødlistede i Danmark.
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Børnebondegården
i Serridslev
Det er en stor fornøjelse at se
børn blive henrykte, når de får
lov til at klappe og ae et dyr. Vi
mennesker har øjensynligt et
stor medfødt behov for at omgås dyr, og det skal tilfredsstilles mens vi er børn, for ellers
kommer vi til at mangle noget
væsentligt i vor udvikling.

Af Eigil Holm, biolog, geolog,
geograf, historiker og forfatter
eigil.holm@pc.dk
www.eigilholm.dk
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Det siger hollænderne, og derfor har de
oprettet ca. 500 børnebondegårde, hvis
væsentligste formål er at sørge for kontakt mellem børn og dyr.
I 2012 fik Danmark sin første børnebondegård efter hollandsk mønster. Den
ligger i Serridslev ved Horsens. Her
kommer børene i kontakt med geder
med kid, lam, kaniner, grise, og høns
med kyllinger. Desuden ænder med ællinger, gæs, marsvin og kalve. Snart
kommer der også duer. De fleste af dyrene er af Gammel dansk Landrace.
Desuden er der en løsdrift stald med
jerseykøer. Alle dyrene har god plads,
og de kan trække sig uden for børnene
rækkevidde, hvis de ønsker det. Personalet holder øje med børn og dyr og
sørger for, at alt går ordentligt til. Nogle

børn har deres "eget" dyr, som de passer
næsten hver dag.
Børnene lærer, at dyrearterne har forskelligt behov, f.eks. vil kaniner heller
have græs end chokolade, og geder vil
gerne æde hø og grene med blade. Dyrenes kropssprog giver klar besked, men
kun for den, der kan aflæse det, så det
må børnene også lære. F.eks. tror nogle
børn, at de bare kan gå hen og klappe en
sød, lille gæsling, men det skal gåsen
nok forhindre.
Børnene deltager i fodring og anden
pasning, ser dyrenes føde og spisevaner,
og bliver klar over, at dyr skal have
vand. Mange kæledyr bliver faktisk mishandlet af uvidenhed, og derfor er det
nødvendigt, at børn lærer om de enkelte
arters individuelle behov.
Spørger man børn, hvor kyllinger, flæskesteg, mælk, smør og brød kommer
fra, opdager man, at de færreste ved det.
Landbruget ønsker, at børnene får ordentlig besked og hjælper med undervisningsmaterialer.
Børnebondegården er blevet til ved et
initiativ fra LAG, der skaffede 4 millioner kr. fra EU, Region Midt og Horsens
Kommune. Endnu 1 million kr. kom fra
et fond. Pengene til driften kommer væsentligst fra besøg og arrangementer.
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Børnebondegården har tilknyttet unge,
der er i praktik, og som har brug for
støtte til at komme videre i deres arbejdsliv; de hjælper med den daglige
drift. Alt personale er frivillige.
Hollænderne har leveret mønsteret til
Børnebondegårde. De 17 millioner hollændere lever næsten alle i byer, og derfor ligger børnebondegårde inde i byerne, gerne i boligkvarterer. De er ofte
indrettet i bygninger opført af kommunerne til formålet. De er så populære, at
nye kvarterer får deres børnebondegård

som en selvfølge. Børnene aflægger ca.
20 millioner besøg hvert år. Børn kan få
uddannelse med certifikat til at passe et
bestemt dyr.
Det er meget eftertragtet, og børnene
lærer hvor ansvarsfuldt det er. Forhåbentligt bliver børnebondegårde almindelige i Danmark. Behovet er der, og
børnene er sikre gæster.
Se også www.børnebondegården.dk.
Her er oplysninger og priser, åbningstider og bestilling af besøg.
o

Anmeldelse af bog:

Fieldbiology
af Esbern Warncke. Gyldendal 2013
Anmeldt af:
Naturvejleder Dorrit Hansen.
Hvis du tidligere har brugt eller bruger
bogen ”Feltbiologi” af Esbern Warnckefra 2008 – og du ind imellem har brug
for at formidle bogens emner til engelsktalende besøgende eller studerende, så er det en god ide at anskaffe
”Fieldbiology”. Bogen er en engelsk udgave af feltbiologien, der naturligvis
også er opdateret i forhold til de fem år,
der er gået, siden den danske udgave
udkom i sin nuværende form (en tidligere ”model” hed Feltbiologens håndbog), og i forhold til at læserne ikke
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nødvendigvis er bekendt med det danske landskabs historie eller kun interesserede i specifik dansk naturforvaltningspolitik.
Jeg kunne varmt anbefale den danske udgave (se min tidligere anmeldelse her, blandt andre - på en side hvor
du også stadig kan anskaffe den til 199,http://gyldendal.dk/boeger-til-voksne/
naturvidenskab/9788702059755/feltbiologi), og derfor anbefaler jeg naturligvis
også den engelske som er til salg til
samme - faktisk ret lave - pris.
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Anmeldelse af bog:

Leg og lær matematik ude
af Naturskoleföreningen. Oversat fra svensk og udgivet af Ourdoor Teaching Forläg AB 2013
Anmeldt af: Naturvejleder Dorrit Hansen
En af de fantastiske bøger fra den svenske naturskoleforening er nu oversat
til dansk og har endda været via en
dansk pædagogisk konsulent i forhold til danske pædagogiske mål og
særlige forhold.
I virkeligheden er det jo ikke noget problem for os naturvejledere
at læse og bruge de svenske bøger
– hvilket vi har gjort med stor fornøjelse
Raadvad Naturskole i de sidste ca. 8 år men netop i dette tilfælde giver det i
hvert fald mening med en dansk oversættelse, fordi bogen indeholder en del
opgavekort, der jo så er lige til at bruge.
Dels hvis der skulle være nogle af de
primært 2 til 6 årige dagtilbudsbørn,
hovedmålgruppen for bogens aktiviteter, der udover at se på tegningerne også
kan læse – eller hvis den bruges til de
6-8 årige, som en del af bogen opgaver
også er fine til. Og så er det jo rart at
ikke at skulle slås med de svenske na-

turord vi ikke lige kan huske, fx at tall er
fyrretræ!
Aktiviteterne er delt op i tre hovedtemaer: Måling og rumopfattelse, sortering og mønstre samt talforståelse, og
derudover er der et indledende kapitel
om Matematikkens sprog, samt temaideer til orm, husskade og egern samt
ideer til legepladsen og praktiske tips.
Køb straks bogen, hvis du arbejder
med de mindre børn og matematikaktiviteter ude – der vil selvfølgelig være en
del aktiviteter du måske kender, men
der vil også være masser af nye ideer og
nye vinkler på de gode gamle.
Og hvis du ikke har de andre bøger
fra Naturskoleföreningen – så er det pt.
At läre ind… matematik (bind 1 og 2),
engelska, teknik og svenska ute - samt a
At läre ind ute året rundt.
Og det hele kan bestille via www.outdoorteaching.com og kommer med posten.

Anmeldelse af bog:

”Rævehvalpen”
af Morten Hilmer og Sussie Pagh
Anmeldt af:
Naturvejleder Peter Baloo Laurents
Der er ofte langt mellem gode bogudgivelser, der på en og samme tid kan
understøtte autentisk naturformidling, og samtidig fortælle en god historie for de mindre børn. Her er
imidlertid et godt bud på en bog der
kan begge dele…
Bogen er skrevet at ræveforsker Sussie
Pagh, og naturfotograf Morten Hilmer
og fortæller den spændende historie om
rævehvalpen Line, der gennem sin nysgerrighed møder naturens oplevelser og
farer under sin opvækst i skoven. Selvom det er en fiktiv historie der fortælles,
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rummer den en masse faktuel basisviden som børnene kan forstå – og de
mange flotte fotos understøtter på bedste vis fortællingen.
Bogen kan fint anvendes som højtlæsningsbog for de mindre børn, eller man
kan lade den indgå i en faglig formidling af rævens liv for de lidt ældre i indskolingen. I begge tilfælde er det et godt
formidlingsværktøj til at opnå indblik i
rævens verden.
Jeg har selv anvendt bogen i min formidling og som højtlæsning foran pejsen hjemme – i begge tilfælde har den
vakt lykke, hvorfor jeg medgiver den
min bedste anbefaling.
Bogen købes gennem Naturforlaget.dk.
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God vinter i vores herlige natur og husk
lige ”affaldet”.
Alle ønskes en god jul og godt nytår.
Tommy Jensen
formand

Litteraturhenvisninger:
Baggrundsrapport Henkastet affald
- viden og analyser af Operate 2007
Hold Danmark Rent ¨affald i skoven – 2009,
Henkastet affald på de danske strande 2012,
Henkastet affald – der hvor vi bor 2011.

Studieturen til Skotland fuldtegnet
Som fortalt i Nyhedsbrev til foreningens
medlemmer laver Naturvejlederforeningen i august 2014 en spændende studietur til Skotland for danske naturvejledere og naturformidlere. Der har været en
overvældende interesse for at deltage.
Der er nu ca. 40 på listen, hvoraf de
sidst tilmeldte er på venteliste. Det er
dejligt at så mange vil med.
Skotland var det første europæiske
land der udviklede en Naturvejlederordning og begyndte at bygge besøgscentre i naturområderne. Det skete i
slutningen af 1960érne efter inspiration
fra de amerikanske nationalparker. 20 år
senere lavede vi den danske Naturvejlederordning, og der var i ordningens første år et tæt og inspirerende samarbejde
mellem Skotland og Danmark. Der var
dengang både studieture og en række
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fælles kurser for naturvejledere fra de 2
lande.
45 år efter den skotske rangerordnings
fødsel er der stadig fuld gang i formidlingsarbejdet i Skotland, og nye og inspirerende arbejdsmetoder udvikles til
stadighed. Den danske Naturvejlederforening har i alle årene holdt forbindelsen ved lige til vor skotske søsterorganisation, den skotske Rangers Association,
og vi laver nu denne en studietur sammen med skotterne. Og skotterne har
lovet at vi får set alt det bedste og nyeste
formidling i Skotland og møder de helt
rigtige nøglepersoner. Her i Naturvejleder og på Naturvejlederforeningens
hjemmeside vil vi løbende fortælle mere
om naturvejledning i Skotland.
Arne Bondo-Andersen
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Og så lige et par hurtige spørgsmål her
på falderebet. Er det i orden at smide
æbleskroget i naturen, men ikke bananskralden og appelsinskralden. Eller er
det i orden at efterlade den sidste gulerodsbolle fra madpakken til glæde for
fuglene?

O

F

Som naturvejledere kan vi også være
med til at bidrage til en renere natur og
minimere henkastning af affald. Det er
beregnet, at vi på årsbasis møder mere
en 3/4 millioner mennesker gennem
vore ture og formidling. Her har vi muligheden for at gøre en forskel. Vi kan
viderebringe faktuel viden omkring det
affald, der bliver smidt. Utilstrækkelig
viden er en af årsagerne til de store
mænger affald smidt i Danmark og ligeledes i vore nabolande. F.eks. er nedbrydningstiden for en ispind mere end
10 år, cigaretfiltre 1-5 år og grillkul tusinde år.! Hundelort i plasticpose 1001000 år. Tankevækkende. Vi skal som
naturvejledere nødvendigvis ikke stå
som moralens vogtere og ændre danskernes holdning til at kaste affald i naturen, men snarere medvirke til en forståelse af konsekvenserne af at smide

f.eks. forskellige typer af langsomt nedbrydelige materialer. Vi skal med andre
ord arbejde med danskernes manglende
viden. Men vi kommer desværre ikke
komme udenom at det handler om moral og etik og manglen på samme.

ER
ED

Foreningens leder
fortsat fra side 4...
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International
formidlerkongres
i Sigtuna, Sverige

Den 15. - 18. juni 2013 var der
international formidlerkongres i Sigtuna i Sverige med
titlen ” Sharing our natural
and culturel heritage: interpretion can makec us citizens
of the world”.
Af Jes Aagaard og
Arne Bondo-Andersen

40

Kongressen var organiseret i et samarbejde mellem den ret nye forening Interpret Europe (IE), National Association for Interpretation (NAI) og det
svenske ”Centrum for Naturvägledning”.
Der var 150 deltagere fra 27 lande. Fra
den danske Naturvejlederforening deltog vi to undertegnede - Jes Aagaard og
Arne Bondo-Andersen.

Det er uden sammenligning den bedst
organiserede kongres vi har deltaget i.
Der var 63 foredrag og præsentationer
og 6 studiebesøg på 4 dage med et højt
fagligt niveau – og alt klappede. Men de
3 organisationer bag konferencen have
også tilsammen brugt 2 årsværk på organiseringen – det er skæmmende stor
arbejdsindsats hvis vi skal lave noget i
DK. De fleste gange var der flere parallelle præsentationer, og vi styrtede rundt
for at nå flest mulige af de spændende
indlæg fra hele verden.
Overskriften på kongressen kan vel
oversættes til noget i retning af ”Naturvejledning kan gøre os til verdensborgere.” Og det gik som en rød tråd gennem
mange indlæg: En god naturvejleder
skal hele tiden sætte sin formidling og
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sine budskaber ind i en større sammenhæng. Det gælder ikke mindst hvis man
formidler klima og miljø. Derfor bør en
god naturvejleder være velinformeret
om hvad der sker i verden - rejs, læs, se
film og TV.
Blandt deltagerne var der rigtig mange
freelance – naturvejledere, især fra England, Skotland og Canada. Og de kunne
fortælle om en tendens i deres lande til
at offentlige myndigheder udliciterer
formidlingen i både nationalparker og
andre naturområder til private. Men i
hvert fald de freelancere der var til kongres i Sverige og holdt indlæg følte stor
ydmyghed overfor opgaven og tænkte
som naturvejledere.
Fra dansk side holdt Mette Askov og
Poul Hjulmann et meget fint indlæg om
”Developing democracy through interpretation”. De gav eksempler på hvordan
man ved at arbejde med børn kan give
dem ejerskab til et projekt – et 1. skridt
mod at tænke i demokratiske baner.
Poul blev efter indlægget spurgt om han
ville komme til Sydkorea og lære dem
det – vi håber det bliver til noget.
Det blev bebudet at alle indlæg vil blive lagt på nettet – når det sker, sørger vi
naturligvis for et link fra Naturvejlederforeningens Hjemmeside til indlæggene.
Der var afsat 1 dag til ekskursioner,
og man kunne vælge mellem Vasa,
Skansen og Tyresta Nationalpark. Turene var meget velorganiserede. Den sidste ¼ af tiden var afsat til workshops,
hvor cheferne for de pågældende institutioner ønskede feedback fra os fra
hele verden: Hvad kan vi gøre bedre?
Jeg (Arne) var i Tyresta Nationalpark,
og her fik direktøren i hvert fald masser
af ideer til at forbedre parkens formidling. Jes oplevede formidling på Skansen, som er et af de ældste historiske arbejdende værksteder, med en sjov
blanding af den svenske kultur, historie,
natur og Zoo. Skansen har en lang tradition for at involvere frivillige i deres formidling, en udvikling vi også ser i Danmark. De diskussioner der knyttede sig
til den tilhørende workshop, handlede
meget om sikring af det faglige niveau,
når ”ikke fagpersoner” udfører formidling.
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Hvad lærte vi så?

Vi hørte indlæg fra hele verden om
hvordan man arbejder med at udvikle
naturvejledning. Og vi konstaterede at
meget af det man arbejder med rundt
omkring i verden har vi gjort eller er i
gang med i Danmark. Vi konstaterede
også, at det går rigtig hurtig rundt omkring i verden med at udvikle naturvejledning. Og med den nedprioritering af
naturvejledningen i Danmark som sker
fra Miljøministeriets side i disse år skal
vi ikke regne med at kunne beholde den
gule trøje. Der bliver dog heldigvis stadig med stor interesse lyttet til vores erfaringer fra Danmark. Vi synes det er
vigtig at fortsætte et godt internationalt
samarbejde og udveksle internationale
erfaringer. Og forhåbentlig blæser vinden snart igen gunstigt på dansk naturvejledning.
IE er en ung organisation, men meget
ambitiøs. Den arbejder på at blive Europas ”trendsetter” for udvikling af formidling af kultur, natur og miljø gennem uddannelse og konferencer der er
stærke platforme for erfaringsudveksling blandet med forskning og udvikling
indenfor formidling. Det er i år lykkedes dem at få EU- Finansiering, hvilket
er en blåstempling af organisationen.
Det er en overvejelse værd om Naturvejlederforeningen ikke fremover skal
satse helhjertet på en tilknytning til IE.
Foreningen har et tæt samarbejde med
National Association for Interpretation
(NAI), som er en international forening
for formidlere. Det er en dynamisk organisation, der oser af inspiration. Vi fik
afslutningsvis en invitation til IEs næste
kongres 2014 i Grækenland.
o

På hjemmesiden http://www.
interpnet.com/ kan du se mere
om international formidling.

Og på hjemmesiden http://
www.interpret-europe.net
kan du følge med i aktiviteterne hos Interpret Europe - fx er
der annonceret en konference
” Heritage Interpretation and
Tourism” i Kroatien i maj
2014.
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Nordisk Baltisk
seminar
i Uppsala
Den internationalt berømte
professor Sam Ham fra USA er
nu ansat 2 måneder om året i
Sverige for at være med til at
udvikle svensk naturvejledning.

Den 14. juni 2013 var det
svenske ”Centrum for Naturvägledning” vært for det 4.
nordiske – baltiske naturvejlederseminar. Der var 50 deltagere – heraf 9 fra Danmark - til
et godt og velorganiseret seminar – men desværre ingen
fra de baltiske lande. De har
simpelthen ikke råd til at rejse
til Sverige efter at miljøstøtten
fra udlandet er ved at ”tørre
ud”, sagde de.
Baggrunden

Af Jes Aagaard og
Arne Bondo-Andersen
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I 2008 inviterede den danske Naturvejlederforening vore søsterorganisationer
i de nordiske – baltisk lande til seminar
i Danmark med det formål at diskutere
fremtidigt samarbejde lande imellem.
Resultatet af seminaret blev stiftelsen af
”Nordisk-Baltisk Forum for Naturvejledning”, hvis hovedformål er at arbejde
for erfaringsudveksling lande imellem.
Siden 2008 har forummet været vært
ved 2 seminarer i henholdsvis Norge og
Finland. Og nu var så Sverige vært ved
det 4. seminar.
Baggrunden for valget af 14. juni var
at der var international formidler-kongres i Uppsala den 15.- 18. juni, så det
var muligt at få en række kendte inter-

nationale foredragsholdere billigt den.
14. juni.

Indholdet i seminaret

Seminaret var bygget op omkring 3 elementer: erfaringsudveksling, foredrag
og workshops.

Erfaringsudveksling

Det var som sædvanlig spændende at
blive ajourført med hvad der sker i vore
nabolande.
I Norge er man nu oppe på 14 statsansatte naturvejledere, og fra 1 august i år
skal en af dem arbejde med koordinering, herunder undersøge muligheden
for at organisere en naturvejlederuddannelse efter den danske model. I Sverige betaler Miljøministeriet for driften
af ”Centrum for Naturvägledning”, der
er organiseret som en afdeling af Landbrugsuniversitetet i Uppsala. Formålet
med centret er at udvikle naturvejledning i Sverige og styrke svenske naturvejlederes kompetencer. Miljøministeriet betaler for 4½ årsværk + penge til
udvikling, gæsteforelæsere mv. I Finland
har man etableret et nationalt netværk
kaldet LYKE for naturskoler og besøgscentre med det formål at udveksle erfaringer og udvikle naturvejledning og
naturskoleundervisning. LYKEs sekretariat betales af Miljøministeriet og Undervisningsministeriet i fællesskab.
Det var underligt for os danskere at
lytte til hvordan Miljøministerierne i
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vore nabolande opprioriterer naturvejledning medens vort danske Miljøministerium nedprioriterer.

Foredragene

Blandt de udenlandske foredragsholdere
vil jeg nøjes med at nævne én, nemlig
Sam Ham. Han er vel den mest internationalt berømte formidler vi har haft de
sidste par årtier. Han er stadig professor
i USA 10 måneder om året og så er han
professor 2 måneder om året ved ”Centrum for Naturvägledning” og hjælper
svenskerne med at udvikle svensk naturvejledning. Sam Ham introducerede
i sit indlæg et nyt ord i naturvejledningen, nemlig ”Endgame”. Han fortalte, at
al amerikansk forskning viser hvor vigtig det at bruge tid på at afslutte en naturvejleder aktivitet sammen med deltagerne = ”Endgame”. Sammen med
deltagere skal man repetere sine hovedbudskaber – så husker de det.
Den danske Naturvejlederforening var
inviteret til at komme med et indlæg der
hed ”The future of Nordic-Baltic cooperation in the field of nature interpretation – dreams and visions”, og det gjorde
vi med stor fornøjelse. Vor hovedpointe
var, at hvis vi ikke med nye fælles aktiviteter får pustet nyt liv i det nordiske-baltiske samarbejde dør det! Vi pegede her
bl.a. på at ”Ny Nordisk Skole” efter vor
opfattelse var et meget relevant samarbejdsområde, som vi fællesskab kan udvikle til gavn og glæde for natur, miljø
og børn. Vi lægger vort indlæg på Naturvejlederforeningens hjemmeside, så
alle kan læse det.

Workshopperne

Om eftermiddagen var der en række
workshops, og vi var udpeget til ledere
af 2 der begge have samme titel som
vort indlæg. Der var stor diskusionslyst
blandt deltagerne og et udpræget interesse i at styrke og udbygge det nordiske-baltiske samarbejde på naturvejlederområdet. Alle var enige om at vi skal
se at få udbygget internet-samarbejdet
så det er lettere at se tilbud hos hinanden. Deltagerne fandt også tankerne om
et samarbejde omkring ”Ny Nordisk
Skole” spændende – der var bare ingen
der rigtig have overskud og ressourcer
til at kaste ind i opgaven.
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Hvad nu?

Seminarets anbefalinger vedr. fremtidigt
Nordisk-Baltisk samarbejde var:

Arne og Jes holdt indlæg på
seminaret om deres visioner
om nordisk-baltisk naturvejlder-samarbejde.

• Find ud at koble de nordisk-baltiske
naturvejlederorganisationer sammen
på nettet og derved styrke samarbejdet. Hermed kan man udvikle fx jobswop, invitationer til kurser, bytte af
feriehuse etc.
• Organisationerne bag ”Nordisk-Baltisk Forum for Naturvejledning” bør
regelmæssig hole SKYPE-møder for
at fremme kommunikationen lande
og organisationer imellem.
• De nordiske naturvejlederforeninger
bør nedsætte en styregruppe med
det formål at organisere en nordisk
konference om udeskoleundervisning/Ny Nordisk Skole.
I Naturvejlederforeningen vil efter sommerferien vi tage initiativ til det 1. Nordisk – Baltisk SKYPE-møde for at drøfte
forslagene fra Uppsala. Og i Naturvejlederforeningens bestyrelse og Internationale Udvalg vil vi efter grundige sonderinger beslutte om vi vil gå videre med
Ny Nordisk Skole.
På mange måde sker der en parallel
udvikling i de nordiske lande, politikere
har det med at spejle gode initiativer fra
det ene land til det andet. Derfor er det
vigtig at vi holder os ajour med udviklingen af naturvejledning i de andre
nordiske og baltiske lande, for på den
måde også at kunne henlede opmærksomhed, og bruge dem som eksempler,
overfor vores politikere.
o
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Naturvejledernes Årskonference 2014
på Comwell Sport Rebild Bakker
i Rebild den 2. – 4. April 2014
Rold Skov og Rebild Bakker er rammen for Årskonferencen 2014. Skovens mange frilufts
faciliteter og seværdigheder bliver inddraget i såvel workshops som underholdende indslag.
Konferencen har centrum på Comwell Sport, et af de første hoteller i Danmark, der mål
bevidst satser på aktive naturmennesker.
Primi-de-Luxe:
Vi er ikke rigtige voksne, vi er ikke rigtige børn. Vi er ikke enten-eller, men både-og… I dag vil vi
kunne plukke fra hele paletten, når vi ”bruger” af vores sparsomme fritid. Vi vil både have aktiviteter
for det indre legebarn og udfordres som vildmanden. Vi vil være primitive og luksuriøse, sporty og
afstressede. Det må også gerne være aktiviteter med leg og læring og det både med og uden familien. Overnatningerne skal være primitive, hvor maden tilberedes over bål, og ingredienser indsamles
i naturens spisekammer. Men: vi holder også af luksus-udgaven, hvor vi overnatter i en rigtig seng,
og menuen er gourmet mit alles.
Ovenstående efterspørgsel stiller krav til naturvejledernes udbud. Flere aktører er allerede begyndt at blande tilbuddene. På konferencen fortæller direktør Mette Bonderup fra Comwell, hvorfor
de har byttet stiletter og habitter ud med sportstøj og veste fra Haglöf. Lars Jeppesen, kendis-kok, vil
inspirere os med sine bud på, hvordan vi kan byde ind som naturvejledere med Primi-de-Luxe produkter. På konferencen blander vi det hele i en eksklusiv Primi-de-Luxe udgave. Du inspireres og afprøver selv konceptet.
Efteruddannelse:
Det Kulturhistoriske netværk og Friluftsrådet barsler som et forsøg med en modulopbygget
opkvalificering/efteruddannelse hvor formen vil kunne bruges indenfor udvalgte fagnetværk.
Disse tanker vil blive fremlagt på konferencen.

Se om priser og tilmelding på side 46...
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WORKSHOPS

ÅRSKONFERENCENS PROGRAM

Årskonferencens dag 2 er koncentreret om workshops ude i skov og bakker.
De fleste workshops tager udgangspunkt i et af
Naturvejlederforeningens netværk og skal levere et
resultat til brug for alle. Du får altså konkret og praktisk viden med hjem til din hverdag.
Hver deltager skal deltage i to workshops og skal
tilmelde sig tre workshops i prioriteret rækkefølge.
Du deltager i en om formiddagen og en om eftermiddagen.
De fleste workshops foregår på cykel. Du skal om
muligt selv medbringe en cykel, der kan bruges på
grusveje. Vi har et meget begrænset antal cykler til
udlån.

Onsdag d. 2. april
Kl. 11.00-12.00: Ankomst og indkvartering.
Kl. 12.00-13.00: Frokost.
Kl. 13.00-15.30: Generalforsamling.
Kl. 17.00-21.00: Vandring til Thingbæk Kalk		
miner, hvor konferencen åbnes.
Kl. 21.00: Vandring tilbage til Rebild.

De 10 workshops:
1. Småbørnsnetværk.
2. Netværk for borgerinddragelse og frivillige.
3. Kulturhistoriske netværk.
4. Sundhedsnetværk.
5. Udeskolenetværk.
6. Naturskolenetværk.
7. Netværk for Oplevelsesøkonomi.
(naturcentre, naturparker, nationalparker)
8. Sociale medier i samspil med ”klassisk”
presse i naturvejledningen.
9. Friluftsnetværk.
10. Maritime Netværk.
Tjek foreningens hjemmeside for mere info om den
enkelte workshops indhold. Her kan du også finde
kontaktperson for hver workshop.

Torsdag d. 3. april
Kl. 06.30-07.30: Morgentilbud med cykling og
		
badning.
Kl. 07.00-09.00: Morgenmad.
Kl. 09.00-12.00: Workshop, formiddag.
		
Transport foregår på cykler.
Kl. 12.00-13.00: Frokost i skoven.
Kl. 13.00- 16.00: Workshop, eftermiddag.
		
Transport foregår på cykler.
Kl. 16.00-18.00: Kaffe, café og markedsplads
		
Fremlæggelse af workshop		
arbejdet.
Kl. 19.00: Konferencemiddag, event og
		
underholdning.
Fredag d. 4. april
Kl. 06.30-07.30: Morgentilbud med cykling og
		
badning.
Kl. 07.00-09.00: Morgenmad.
Kl. 09.00-12.30: Friluftsrådet, naturvejleder		
foreningens fremtid,
		
svensk naturvejledning m.m.
		
Foredrag og debat.
Kl. 12.30-13.00: Frokost og hjemrejse.

KONTAKT
Styregruppe:

Tommy Jensen: tj-kultur@aalborg.dk , Tlf. 25197415, formand
Karin Winther: karin@naturekspeditionen.dk,tlf. tlf. 30324939 værtinde, indkvartering
Uffe Westerberg: ufwe@rebild.dk,tlf. 23335088, pr-information, kontakt til workshops
Bo Storm: bos@frederikshavn.dk, tlf. 29486001, budget, kasserer
Esben Buch: esb-teknik@aalborg.dk, tlf. 25202292 kontakt til praktiske grupper
Workshopgrupper:		 Praktiske grupper:

Uffe Westerberg: ufwe@rebild.dk		 Esben Buch: esb-teknik@aalborg.dk
Marianne Hald: mha@nts-centeret.dk		 Ole Henrichsen: olh-teknik@aalborg.dk
Søren Risborg: isrni@rebild.dk

Konference adresse: Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, DK-9520 Skørping
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Naturvejledernes Årskonference 2014
på Comwell Sport Rebild Bakker
i Rebild den 2. – 4. April 2014
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Priser (ikke-medlemmer skal lægge 500 kr. oveni):
Standardprisen for deltagelse, forplejning og overnatning i dobbeltværelse på Comwell Sport
er 2.800,- kr. Tillæg for enkeltværelse: 400,- kr.
Der er billigere alternativer på Rebild Vandrerhjem (2.355,- kr.) og
Safari Camping i Rebild (2.300,- og 2050 kr.).
Se mere på http://www.comwellsport.dk - http://danhostelrebild.dk/ og http://safari.dk-camp.dk/
Se mere om program og priser på www.natur-vejleder.dk
Tilmelding:
Det er muligt at tilmelde sig konferencen i perioden 13. januar – 14. februar 2014 på
Naturvejlederforeningen hjemmeside, hvor du skal udfylde tilmeldingsblanket:

www.natur-vejleder.dk
Ekstra tilbud før årskonferencen:
Besøg Lille Vildmose inkl. bustur i Tofte Skov og middag på Lille Vildmosecentret.
(se program på bladets bagside og på hjemmesiden)
Pris: 200 kr. (transport til og fra Lille Vildmose foregår i egne biler).
Betaling i centrets reception på dagen.
Tilmelding samt booking af ekstra overnatning på Comwell Sport, Rebild sker i
forbindelse med tilmelding til konferencen.
OBS: Ekstra overnatning tirsdag-onsdag på Comwell Sport inkl.
morgenmad kr. 315,- i dobbeltværelse. (enkeltværelse kr. 515,-)

Hos GF er det kunderne,
der deler årets overskud.
Vil du også have bilforsikring
med overskudsdeling? Ring på
75 65 38 74 eller beregn din
pris på www.gfforsikring.dk
GF Skov og Natur ∙ Kattesund 13 ∙ 8700 Horsens
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Nyudvikle t

dissektionsdug i
farver
til brug ved dissektion af
f.eks. svinehjerter
Udviklet af Benny Lindblad Johansen,
lektor i
natur/teknik
og biologi ved
Læreruddannelsen i
Århus.
7810.35
kr. 165,00
ekskl. moms og
forsendelse

®

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

Tlf. 7524 4966
Fax 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J
8220 Brabrand

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

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

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

1. april 2014

PRAKTISK
Husk solidt fodtøj og kikkert.
Guidning: start kl. 13.00 og kl. 16.00
Husk ekstra overnatning på Comwell.
Kontakt centret for evt. bestilling af
frokost kl. 12.00 i Café Soldug.

PROGRAM - 1. APRIL 2014
Kl. 13.00-15.30 Guidet tur i mosen, fokus
på højmose og fugle.
Kl. 15.30-16.00 Besøg på centret inkl.
tørvetog og kaffe.
Kl. 16.00-18.30 Bustur i Tofte Skov.
Kl. 19.00-20.00 Spisning i Café Soldug.
Kl. 20.00-20.30 Besøg i udstilling inkl.
biograf og kaffe.
Kl. 20.30-21.00 Transport til Rebild.

Pris: 200 kr. - max. 45 pladser
Entré og bustur i skoven samt
spisning med kaffe i Café Soldug.
Transport til og fra Lille Vildmose
Centret sker i egne biler.
Betaling i centret på dagen.

Birkesøvej 16

9280 Storvorde

Tlf. 99 31 75 50

www.lillevildmose.dk

