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Partnerskaber er et af nøgleordene, når der skal løftes nye udfordringer i dagens
Danmark. Også på vores arbejdspladser. Det handler om effektivitet. Det handler
om at være flere for at lykkes. Det handler om at økonomisere med resurserne. Det
handler om at afgive magt over egne arealer eller domæner. Det handler om mange
andre ting, men sidst og ikke mindst handler det om at skabe kreative løsninger,
som aldrig ville have set dagens lys, hvis vi alle sammen blev i egen hule.

Redaktionens leder

Som naturvejledere er vi godt i gang. Se bare de mange eksempler her i bladet, som
forhåbentlig inspirerer dig til spejling og sparring om flere partnerskaber. Det venter også altid ny læring i at indgå i partnerskaber , for man altid kan blive bedre til
at lykkes med det. På hjemmesiden Frivillig.dk/Viden og information ligger en velreflekteret rapport om at arbejde i partnerskaber. Søg også hér på Frivilligbørs. Det
sætter gang i en hel masse partnerskaber lokalt.
God høst med dine partnerskaber!
Ulla Didriksen og Stella Blichfeldt,
som gik i partnerskab om at lave dette temanummer
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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 2015
Brandbjerg Højskole den 8. – 10. April 2015

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 ... 9931 7415
Tomas B. Vilstrup (kasserer)
kasserer@natur-vejleder.dk .... 8684 5759
Kirsten Blicher Friis (web-redaktør) webugle@natur-vejleder.dk.... 2380 3490
Bjarke Birkeland
bb@visitaqua.dk .................... 20904618
Rikke Laustsen
rikl@kolding.dk ...................... 2015 3991
Sabine Jensen
sj@levendehistorie.dk ............ 2168 1362
Peter Laurents
pel@landbocenter.dk ............. 5679 1935
Michael Boon Pedersen
mp@ledreborgslot.dk ............. 2047 7155
Mette Millner
34390@ishoj.dk...................... 2135 4368
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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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En sommer med
masser af dramaer
– det kribler og krabler derude

Synlighed og tilgængelighed er særlig
vigtig for naturvejledningen generelt og
derfor en stor opfordring til at ajourføre
jeres profiler på foreningens hjemmeside og andre vigtige hjemmesider som f.
eks. Skoven i skolen.
”Den der lever skjult, lever godt” gælder ikke for en naturvejleder. Vi må ud i
naturen og gøre os synlige.
Tommy Jensen
Formand
Oktober 2014
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Det, at vi bliver brugt i disse sammenhæng, nemlig som formidler af naturens
forunderlige verden, betyder meget for
naturvejledernes omdømme og det ser
ud til at netop journalisterne her har
fundet den korte vej til viden. Det er
vigtigt at medierne kan finde en kilde,
der vil udtale sig. Som formand får jeg
mange henvendelser, som jeg formidler
videre. Jeg er f.eks. ikke ekspert udi
sommerfugle og derfor tænker jeg, at vi
måske kunne opbygge et presserum på
hjemmesiden eller anden steds, hvor naturvejlederne kan blive kontaktet om
specifikke emner.

Netop det at kunne strukturere vores
kommunikation er et væsentligt emne i
arbejdet i bestyrelsen for at kunne gøre
os mere synlig i samfundet og inden
sommerferien blev der sendt en ansøgning til Friluftsrådet om løntilskud til
delvis at købe en naturvejleder fri til at
arbejde med vores eksterne kommunikationsstrategi og plan.

Tommy Jensen,
Naturvejlederforeningen

N ATU

Faktisk er naturvejlederne blevet brugt i
rigtige mange medier i denne sommer,
hvor nogle er blevet bedt om at fortælle
om deres yndlingssted i naturen andre
om den lokale natur og flere om nationale naturfænomener.
Med et særdeles frugtbart samarbejde
med DR Ramasjang har Naturvejlederforeningen og dermed naturvejlederne
opnået en meget stor synlighed, og glædeligt er det at samarbejdet fortsætter
de kommende år.

Naturvejlederforeningen arbejder for at
Naturens dag også er naturvejledernes
nationaldag. Naturens dag er et af de arrangementer, hvor muligheden for at
naturvejlederne kan være synlige på
samme tid er til stede. For at kunne indgå i et tættere samarbejde med Friluftsrådet og Danmarks naturfredningsforening om Naturens dag er det vigtigt at
Naturvejlederforeningen aktivt går ind
og følger op på samt forsøger at strukturere og øge deltagelsen. De første tiltag
er gjort med et brev til de regionale netværk med et ønske om et Naturens dag
udvalg i foreningen. Her er der brug for
en bred repræsentation af naturvejledere rundt i landet.

Foreningens Leder

Sommeren har vist sig fra sin skønneste
side med masser af sol og lune aftener
og mange har nydt ferien ved skov og
strand. Den danske natur er blevet lovprist for sin herlighed, men sommeren
har også haft sine små dramaer med
masse af naturfænomener, som medierne heldigvis gerne ville have et kvalificeret svar på af en naturvejleder. Overskrifter som ”Bladlus- en slimet masse”,
”Mariehøns overfalder strandgæsterne”,
”pas på - flåterne kommer”, ”Slangerne
er ude - så pas på hunden”, ”Giftige
brandmænd hærger danske strande”,
”Pas på - kæmpe hvepse på vej op gennem Danmark”, har været hverdagsstof.

I NG

EN
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Partnerskaber - temaartikel

Når man tænker ud af boksen
har man ofte brug for at gå i

PARTNERSKAB
om partnerskaber og naturvejlederens rolle
Af koordinator Ulla Didriksen,
Bornholms Skoletjeneste og
naturvejleder Stella Blichfeldt,
Naturstyrelsen Hovedstaden
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Ulla og Stella, som er tema
redaktører på dette nummer
af NATURvejleder, arbejder
begge med partnerskaber,
som en del af deres daglige
arbejde. De deler her ud af
nogle af deres erfaringerne.

Hvordan partnerskaber

Partnerskaber kan indgås mellem mange forskellige partnere: private firmaer,
private foreninger og organisationer, offentlige institutioner, enkeltpersoner,
fonde mv. I sagens natur bidrager man,
som partner, til et samarbejde om noget, som på den ene eller den anden
måde befrugtes af, at man er flere, der
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 3 • 2014
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Et godt partnerskab kendetegnes ved tydelig forventningsafstemning og et godt
kendskab til hinandens ønsker til udbytte af samarbejdet – så der ikke efter projektets afslutning, opstår uoverensstemmelser. Som led i partnerskabet
definerer man og beskriver en fælles
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går sammen. Der skabes noget partnerne ikke kunne skabe alene. Er der tale
om restaurering af en å-strækning kan
det være pinedød nødvendigt at samarbejde på tværs af ejendomsskel. Er der
tale om et projekt, der kræver forskellige
kompetencer kan det evt. løses via et
partnerskab. Det er ikke et partnerskab,
når et privat firma eller en offentlig
myndighed betaler en virksomhed for at
løse en specialistopgave uden dialog eller overvejelser om fælles mål. Så er der
tale om ren entreprise. Når en naturskole drives i et partnerskab mellem flere kommuner kan der, som udgangspunkt være tale om banal økonomiske
nødvendighed for at skabe børnekunder
nok til en naturskole. Samtidig kan der
opstå andre fordele, fordi der pludselig
er naturvejledere, der måske som de
eneste i kommunen arbejder på tværs af
kommunegrænser og bringer noget
med fra den ene kommune til den anden.

Et vellykket partnerskab

V
UR EJ L

overordnet målsætning. Partnerne kan
udmærket have egne specifikke formål
med at deltage, som det er vigtigt at
være på det rene med. Hver partner kan
udføre forskellige delprojekter, alt efter
hvilke kompetencer man byder ind med
eller måske begrundet i at man ejer forskellige matrikler. Det motiverende for
partnerskabet vil altid være den winwin situation, der opstår ved samarbejdet. Det betyder dog ikke nødvendigvis
at gevinsten – det man har udviklet - er
lige stor eller den samme for alle parter.
Ved det gyldne partnerskab genereres
resultater, som er innovative og nytænkende. Partnerskaber og dermed
dialog med andre end dem man lige
færdes blandt til daglig provokerer ofte
til nytænkning til at løse egne udfordringer.
Partnerskaber behøver dog ikke at
være innovativ og nytænkende for at
være konstruktive. Partnerskaber kan
også handle om at skabe flere ressourcer
sammen, udnytte allerede eksisterende
ressourcer bedre, få nye kompetencer i
spil eller skabe kontakter til nye målgrupper.

Nogen skal tage initiativet

De fleste naturvejledere vil i kraft af deres arbejdsfunktion kunne indgå i mange forskellige partnerskaber. Naturvejle-
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dere har ofte et meget stort netværk. Vi
tænker og handler ofte innovativt. Måske fordi vi på mange af vores arbejdspladser er ”de nye i klassen”. Vi repræsenterer et relativt nyt arbejdsområde,
som ofte går ”på tværs” og der er endnu
ingen bindende normer for, hvem en
naturvejleder kan tale sammen med.
Det kan være borgmesteren. Det kan
være skolelæreren. Det kan være en privat turistaktør. Det kan være et internationalt projekt. Eksempelvis ville de
mange samarbejder, beskrevet her i bladet, ikke være blevet til noget, hvis ikke
en naturvejleder havde tænkt ud af boksen.
Du kan, som naturvejleder, have forskellige roller i et partnerskab lige fra at
være initiativtager, projektleder eller
bare være deltager. Deltager, fordi andre
har taget initiativet og inviteret dine
kompetencer med, fordi de er særlige.
Kaster du dig ud i projektledelse, som
led i et partnerskab, er det en stor fordel
at have lidt efteruddannelse heri. Det er
en særlig disciplin, som ofte kræver meget tid. Det kræver desuden lederegenskaber overfor andre, som er i samme
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position, som du selv og det kan være
kildent. Det er vigtigt at du og din arbejdsgiver har en klar aftale om dit tidsforbrug til projektledelse i projekter,
som rækker ud over din egen virksomhed.

Støtte til grønne partnerskaber

Når der er brug for midler til at løfte
partnerskabsprojekter, er der hjælp at
hente. Mange fonde understøtter innovative og tværgående projekter og partnerskaber. Tips- og Lottomidler er en
oplagt mulighed. Se artikel af Friluftsrådet her i bladet.
Miljøministeriet har fra 2010-15 udbudt 30 mio. kr. til lokale grønne partnerskaber. Og der er afsat en pulje på 5
mio.kr. om året (næste ansøgningsfrist
er 1. januar 2015). En betingelse for at få
støtte fra puljen Grønne Partnerskaber
er, at projekterne bygger på et ligeværdigt samarbejde, hvor organisationers
og foreningers frivillige arbejdstimer
indgår, som et væsentligt. Målet er at
understøtte det lokale engagement og
medejerskab for naturen.
o
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Hvor ser Friluftsrådet
potentiale for strategiske
partnerskaber nationalt?
Friluftsrådet arbejder i mange
sammenhænge med partnerskaber. Partnerskaber er ofte
med til at sikre at projekter
har et bedre fundament.
Partnerskaber sikrer også at
ejerskabskredsen er større og
derved mere bæredygtig.
I forhold til Naturvejledning er Naturvejlederforeningen den spiller på banen,
der først falder én ind. Naturvejlederforeningen er med sin nye rolle i samarbejdet omkring Naturvejledning i Danmark, en vigtig aktør, som er med til at
sætte dagsorden for udvikling og drift af
naturvejledning. Partnerskabet med Naturstyrelsen og Friluftsrådet omkring
drift og udvikling er et godt eksempel
på at Naturvejlederforeningen er blevet
en større og mere relevant medspiller i
partnerskaber med større organisationer.
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 3 • 2014

Men Naturvejlederforeningens potentiale i forhold til partnerskaber er ikke
begrænset til partnerskab omkring Naturvejledning i Danmark.
Senest har vi set Naturvejledning få
massiv eksponering via partnerskabet
med DR. Børn (og forældre) i hele landet er ikke i tvivl om at naturvejledere
og krible krable dyr er både sjove og
spændende.
Naturvejledernes partnerskab med P1
på DR, er også et godt eksempel på
hvordan et partnerskab kan skabe god
formidling for begge parter. P1 får relevante aktuelle faglige indlæg i P1 morgen, mens Naturvejlederne får national
eksponering.
Folkeskolereformen må ikke glemmes
i denne partnerskabssammenhæng. Her
er der et stort potentiale for at Naturvejlederforeningen kan være en nøgleaktør
i partnerskab med f.eks. Undervisningsministeriet, kommuner, skoler mm.

Af Thomas Larsen Schmidt,
Friluftsrådet

9

Hvordan ser Friluftsrådet
muligheden for lokale part
nerskaber der er med til at
skabe lokal sammenhængskraft?
Naturvejledere arbejder ofte i lokale
sammenhænge, nogle kun med skoler,
eller kun med daginstitutioner, nogle
arbejder mere bredt med flere grupper.
Friluftsrådet ser et stort potentiale i at
naturvejlederne ser sig selv som en del
af en større sammenhæng. Selvfølgelig
skal naturvejlederen levere vedkommende naturformidling i det fri, der
fremmer deltagernes naturforståelse.
Men naturvejlederen har også rigtig
gode muligheder for at fremme nyudvikling af naturvejledning, naturforståelse og friluftsliv lokalt. Naturvejlederen
kan med fordel være en del af at styrke
den lokale sammenhængskraft f.eks. ved
at indgå i tværgående samarbejder om

løsningen af relevante samfundsopgaver. Det kunne eksempelvis være partnerskaber med det lokale sundhedscenter om sundhedsaktiviteter i naturen,
partnerskaber med lokale virksomheder/lokale foreninger, hvor deres forretning/aktiviteter kan integreres i naturvejledning eller omvendt.
Friluftsrådet har flere Programmer
som Grønt Flag Grøn skole, Grønne
Spirer, Spring ud i naturen, som ofte er
en god mulighed for at naturvejledning
kan være en central aktør i samarbejde
med de lokale brugere af programmerne.
Den nye skolereform åbner op for nye
samarbejdsmuligheder og nye stærke
partnerskaber. Til inspiration kan I med
fordel læse op på Naturvejleders særnummer fra 2014 om folkeskolereformen og naturvejledning, samt på udeskole.net, hvor der er masser af
inspiration til nye veje ind på skolerne.
o

Partnerskaber er ikke kun en god ide, de er essentielle i forhold
til forandring, forankring og udvikling. Samarbejdet med andre,
er med til at løfte projekter, men også naturvejledning både
lokalt og nationalt.

10
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Naturvejlederen
kan blive en fantastisk
partner i ”Åben Skole”
Partnerskaber i forbindelse
med Åben Skole er et centralt
emne i den nye folkeskolereform. Her er der masser af
muligheder for, at natur
vejlederen kan få en relevant
rolle - kunsten er at få overblikket og at sætte sine
ressourcer i spil.
”Lærerne ser tydeligt, at størstedelen af
eleverne har lettere ved at holde fokus
og blive fortrolige med færdighederne.
Eleverne har lettere ved at holde fast i
læringen, og der opstår ikke lige så
mange ‘instruktionsspørgsmål’, der forstyrrer undervisningen. Enkelte elever
er i stand til at hjælpe og vejlede deres
kammerater og fungere som ekstra vejledning. Lærerne oplever også selv en
større ro – at der ikke er lige så stor forvirring omkring undervisningen, som
normalt ville have stresset læreren.”
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Sådan lyder en af konklusionerne fra et
projekt, NTS-centeret gennemførte i
samarbejde med Bornholms Kommune
og Natur Bornholms naturvejledere.
Projektet var en del af Undervisningsministeriets forsøg med understøttende
undervisning, og det omhandlede elevkurser i træning af naturfagsfærdigheder. På kurserne var der udelukkende
fokus på færdigheden, og undervisningen havde fokus på ‘at kunne’ og ikke ‘at
vide’.
I forsøget varetog naturvejlederne
den understøttende undervisning. Virkeligheden kom ind i skolen, og skolen
kom ud i virkeligheden. At det netop
var naturvejledere, der foretog den understøttende undervisning, gav rigtig
god mening. De repræsenterede ‘virkeligheden’. Og de tog eleverne med ud i
virkeligheden, de havde adgang til ressourcer, som lærerne ikke havde, og de
havde ofte en anden vinkel og nye input
til, hvordan eleverne kunne træne færdighederne. Et rigtig godt eksempel på,
hvordan naturvejlederen kan få en relevant rolle i forbindelse med understøttende undervisning og ‘Åben Skole’.

Af Lene Christensen, biolog og
konsulent i NTS-center Øst –
København
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Elever på en bornholmsk skole træner dissektions
færdigheden, en del af undersøgelseskompetencen.

Forpligtende partnerskaber

Der findes gode eksempler på naturvejledere, der i flere år har fungeret som
partnere, enten med kommuner eller
med konkrete skoler. Men nu kommer
der et anderledes fokus på disse partnerskaber. I folkeskolereformen står der
direkte, at skolerne nu er forpligtet til at
danne partnerskaber med aktører udenfor folkeskolen. Kommunalbestyrelsen

fastlægger rammer for skolernes samarbejde, og de enkelte skolebestyrelser
fastsætter principper for samarbejdet.
Formålet er at bringe skolen ud i virkeligheden – og virkeligheden ind i skolen. Det er der sådan ikke noget nyt i for
mange af os, der underviser i naturfagene i folkeskolen – de fleste har vel bragt
eleverne ud til søen og skoven, når vi
har været gennem et forløb om biotoper. Det nye er, at der nu sættes fokus på
alle fagene, at det skal være en fast del af
skoledagen for at fremme variationen
og anvendelsesorienteringen - og endelig at det er blevet forpligtende.
Mulighederne er mange. Partnerskaber defineres meget bredt i reformen,
lige fra musikskoler til kultur- og
idrætsliv. Og selv om naturvejledere
ikke nævnes direkte, kan du stadig få en
rolle som partner.

Naturfagenes muligheder i Åben Skole
1. Udeskole – både det grå, det grønne og det blå element.
Kan du hjælpe lærerne med udeskolepraksis?
2. Virksomheder der er relevante for naturfagene – fx. en produktionsvirksomhed.
Har du særlige kontakter og kan sætte virksomheden og skolen i spil?
3. Kommunale virksomheder – fx. rensningsanlægget.
Kan du hjælpe med udviklng af kvalificeret forløb på rensningsanlægget?
4. Besøgssteder – fx. den lokale naturskole.
Lave kvalificerede forløb der hænger sammen med undervisningen hjemme på skolen.
5. Events – fx. Grønt Flag Grøn Skole. Kan du være konsulent og hjælpe skolerne i gang?
6. Andre uddannelser – fx. gymnasiets sciencelinje.
Har du kontakten og kan hjælpe med kvalificerede forløb.
7. Forældre – fx. en sygeplejerske eller en tekniker.
Er du selv forældre og kan byde ind på dine børns skole?
8. Lokale ressourcer – fx. en privat naturvejleder.
9. Foreninger – fx. den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening.
Er du selv aktiv i en forening?

12
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Bornholmske elever træner sorteringsfærdigheden, en
del af undersøgelseskompetencen.

De mange muligheder

NTS-centeret har foreløbig defineret ni
områder (se boksen), hvor vi kan se naturfagene blive bragt ud i virkeligheden
eller virkeligheden bragt ind i naturfagene. På mange af disse områder kan
naturvejlederen få en rolle.
En plan kunne være, at du i første omgang dannede dig et overblik over de
muligheder, der findes lokalt i din kommune. Kan du se dig selv i nogle af disse
muligheder? Hvor vil det være relevant,
at du som naturvejleder smider dine
ressourcer ind? Har du særlige kontakter til nogle af grupperne, og kan du tilbyde kommunen at være forankringen
på Åben Skole? Kan du udbyde efteruddannelseskurser for lærerne, eller kan
du direkte tilbyde at varetage eksempelvis understøttende undervisning på skolerne?

NTS-centeret har viden om rigtig mange af de partnerskaber, der allerede er
etableret mellem naturvejledere og
kommuner/skoler. Vil du vide mere om
det, eller har du en ide, er du altid velkommen til at kontakte NTS-konsulenterne i din region og få snak om mulighederne. Vi er ikke i tvivl om, at
naturvejlederne kan være en kæmpe
ressource i forbindelse med reformens
løft af naturfagene i folkeskolen.
o

Fredensborg Kommune har lavet en
meget fin præsentation af kommunens
muligheder og har udviklet kvalificerede
forløb til alle mulighederne.
Selve forankringen af mulighederne og
udviklingen af forløbene er det bl.a.
naturvejledere, der står for.
Se:
www.skolen-i-virkeligheden.dk
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Institutionsbørn og ældre sammen.

Børn og demente mødes
om interesse for dyr
De seneste 2 år har medarbejder i ByOasen Edith Nielsen
arbejdet for at skabe partnerskaber mellem børneinstitu
tioner og plejehjem i området
De Gamles By på Nørrebro.
Og det er lykkes!

af Mette Harders,
Naturvejleder i ByOasen
- De Gamles By - København.

14

En fast dag om ugen har ældre fra plejehjemmene Slottet og Kastanjehusene på
skift deltaget i arrangementer i orangeriet med besøg af børn og voksne fra
områdets børneinstitutioner.
Edith har formået at skabe en ramme,
hvor børn og ældre sammen har hygget
sig i omgang med ByOasens kaniner,
marsvin, mus og fugle. Typisk deltog 4
plejehjemsbeboere og 5- 6 børn i arrangementerne. Edith lagde sammen med

børnene forskellige typer foder ud på
bordet, hvor efter børn og ældre spændt
fulgte dyrenes adfærd. Der blev snakket
om hvilke madvarer både mennesker og
dyr kan lide, set på dyrenes tænder og
sammenlignet og alle blev tilbudt at sidde og nusse dyrene. Man kunne også
bare se på, hvis det var det man havde
lyst til.
Der blev grinet og råbt højt af henrykkelse, den dag et marsvin pludselig forsvandt op i en ældre dames ærme og
ikke ville ud igen.
Det har været lidt af en udfordring at
finde et godt tidspunkt at mødes siger
Edith, for om formiddagen sov de ældre
og senere var de små hjemme og spise
eller sove. Det bedste tidspunkt viste sig
at være om eftermiddagen fra klokken
13.30 til 14.30.
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Blivende kontakt mellem plejehjem
og institutionerne

Der er nu skabt kontakt mellem plejehjem og institutioner så Edith har kunnet trække sig igen og besøgene arrangeres nu plejehjem og institutioner
imellem.
Udover at sætte disse møder op mellem dyr og ældre har Edith også opsøgt
de ældre i deres stuer på plejehjemmene
med kaniner og forsøgt at skabe kontakt
til frivillige Nørrebro-borgere, der er
kommet på besøg på plejehjemmet Slottet med deres hunde.
Hønsegården i ByOasen er indrettet
med et fliseområde, hvilket gør at Edith
har kunne inviteret selv de ældre, i kørestol eller med rollator, med på en tur
ned i hønsegården, hvor der er blevet
talt om de ældres opvækst med dyr.
Edith fortæller hvordan en meget dement dame da hun kom ind til kaninerne kunne fortælle om sin opvækst, hvor
hendes mor avlede kaniner og hvor hun
og søsteren blev sendt ud for at fange
kaniner tidligt om morgenen. Særligt
den hvide landrace kendte kvinden fra
sin barndom. En anden historie Edith
fortæller handler om en mand der sent i
livet en blevet blind og som har svært
ved at acceptere den begrænsning i hans
liv som det manglende syn giver. Under
et besøg i orangeriet tilbyder Edith
manden at holde en af musene. Det gav
ham en anderledes og god oplevelse.
Der er også beboere der på egen hånd
har opsøgt ByOasens opholdssted orangeriet, hvor de to store bure med eksotiske fugle kan være en fin ramme og et
mål for mange ældre og deres ledsager,
der er ude at gå tur.
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Edith med et marsvin hilser på Børge.

Dyr som en ”trigger”

Det har også været en god oplevelse
både for de ældre og Edith der fortæller
hvordan hun af og til er kommet ind til
en plejehjemsbeboer i meget dårligt humør og som efter besøget var smilende
og mild i sin fremtoning. Edith forklarer, at der på plejehjemmet arbejdes
med remilisenstanken som i korte træk
handler om, at de ældre demente mennesker udsættes for en genstand eller
andet fx en kanin i dette tilfælde. Denne
ting kaldes en trigger og den fremkalder
så en erindring ofte fra den tidlige barndom, som bliver et behageligt minde

15

»Man må ha en kerne,
en spire i sig,
hvoraf man kan vokse
og folde sig ud,
ellers bliver alt
hvad man mener, er og vil,
uden rod og blivende sted.«
Sådan skriver forfatteren Tove Ditlevsen i bogen ”Barndommens Gade”. I
dagens moderne samfund er det nødvendigt at kunne vække og sikre vore
erindringer og livshistorier. Der har
vel aldrig været mere brug for at
kunne komme tilbage til sin kerne
via minderne end netop nu. For ens
erindringer giver både glæde, tryghed
og en følelse af at høre til, som intet
andet kan i en travl og historieløs tid
som vores.
(Nørrebro Erindringscenter, Dansk Center
for Reminiscens hjemmeside)

Børn og ældre demente hygger sig sammen i orangeriet.
som den demente og ledsageren kan
have nogle spændende snakke om. Den
demente får på den måde en oplevelse
af stadig at kunne huske perioder eller
situationer fra fortiden, hvilket den demente ellers sjældent kan.
ByOasen og Slottets medarbejdere
søgte midler til at kunne tage af sted på
nogle ture ud af huset. Det blev til 4 ture
i løbet af efteråret 2013. Turene gik til
den Blå Planet, Dyrehaven, Dragør Sydstrand og Bagsværd Sø.

Miljøprojekt

ByOasen er et lille miljøprojekt skabt i
samarbejde mellem Sundheds - og Omsorgsforvaltningen og Miljøpunkt Nørrebro.
Projektets vision er at tilbyde et samlingssted, hvor ressourcestærke borgere
og udsatte grupper kan udvikle netværk
og kompetencer gennem meningsfylde
aktiviteter med fokus på natur, miljø og
sundhed.
Det primære formål med projektet er
gennem direkte og indirekte naturformidling, at stimulere nysgerrighed, forundring, bevidsthed og viden om natur,

16

miljø og sundhed hos børn og voksne
på Nørrebro. Beboerne skal have mulighed for at nyde dyrene, naturen og fællesskabet.
Vores mål er, at skabe mangfoldighed
- både biologisk og menneskeligt. Vi ønsker, at vise, at det kan lade sig gøre at
opbygge og udvikle en ByOase i fredelig
sameksistens på trods af forskelle i alder,
oprindelse og sociale lag.
Projektet har lånt et stort drivhus, kaldet orangeriet, til aktiviteterne. Derudover består ByOasen af en bybondegård
med geder, marsvin, kaniner og høns,
samt bure med fugle og et med to mus.
Til projektet er der også 16 højbede og
15 kolonihaver, hvor borgere og institutioner dyrker frugt, grønt og blomster
sæsonen igennem.
Tak til Edith for hendes store indsats i
arbejdet med at skabe disse partnerskaber mellem institutioner og plejehjem.
Edith er i dag ansat i en senior-jobstilling på plejehjemmet Slottet.
o
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Krible Krable eventuge
Partnere i samarbejdet:

Naturvejlederforeningen & DR Ramasjang

Det handler om:

At skabe en national Krible Krable uge,
målrettet børn i alderen 3-7 år.
Formidlingen af Krible Krable foregår bl.a. via:
• Naturvejleder-arrangementer for daginstitutioner og børnefamilier
• Ramasjang Krible Krable TV, web og App

Mål og succeskriterier:

Det fælles mål er at inspirere børn til at undersøge og opdage dyrelivet i bag
haven, på legepladsen, i parken eller den nære natur.
Det fælles motto er: 1 times Krible Krable formidling skal generere minimum 10
timers undersøgelser, oplevelser og leg!
Et par af succeskriterierne i opstartsfasen af samarbejdet, er bl.a. at:
• Der skabes tydelig sammenhæng mellem naturvejledernes arrangementer og
Krible Krable udsendelserne på Ramasjang
• Mange naturvejledere der arrangerer Krible Krable arrangementer og mange
Ramasjang TV seere og brugere af web og App
• Fælles branding og markedsføring af Krible Krable ugen

Partnerbidrag:

Naturvejlederforeningen bidrager bl.a. med:
• Krible Krable arrangementer for daginstitutioner og børnefamilier
• Naturvejledere til tv-programmer og videotutorials
• Baggrundsmateriale til Krible Krable App
• Samlet oversigt over offentlige Krible Krable arrangementer til web

Ramasjang bidrager bl.a. med:
•
•
•
•

En uges Krible Krable tv
Producere tv-programmer og videotutorials med naturvejledere
Udvikle Krible Krable web og App
Fælles markedsføring bl.a. via plakat og postkort

Varighed:

Samarbejdet er af længerevarende karakter (flere år)

Læring og rollen som naturvejleder:

Partnerskabet har bl.a. lært mig, at alt er muligt, når man finder den rette samarbejdspartner og samarbejdsparterne har en fælles vision og formål. Min rolle i samarbejdet har indtil videre været; initiativtager,
tovholder og bindeled mellem de to samarbejdspartnere.
o
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af Rikke Lausten, naturvejleder,
Kolding Kommune.
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Maritime Inlands
– Past, Present
and Future Strengths
(MARIFUS)
Partnere i samarbejdet:

Limfjordsmuseet, Nordjyllands kystmuseum, Aalborg Universitet,
Netværk Limfjorden,
Högskolan Väst (S), Innovatum Science Center (S), Trollhättans
Stad (S),
Visit Trollhättan Vänersborg (S) og Vänersborgs Kommun (S)

Det handler om:

MARIFUS er en satsning på samarbejde mellem turisme og kulturinstitutioner i fire attraktive områder,
der alle er præget af vand: Limfjorden og Vendsyssels Kattegatkyst i den nordlige del af Danmark,
samt Trollhätte kanal og Vänern i Vestsverige. Et af de centrale elementer er at profilere og udvikle
aktiviteter, der styrker og destinationsudvikler de maritime kulturmiljøer.

Mål og succeskriterier:

Øget synlighed og vækst i de berørte områder gennem udnyttelse af det stedbunde potentiale –
eksempelvis natur, historie, kulturmiljøer, fødevarer, maritime oplevelser og nye synergiskabende
samarbejder.

Partnerbidrag:

Projektet støttes med 50% fra EU gennem INTERREG IVA, og har et samlet budget på 23 millioner,
hvoraf ca. halvdelen er placeret i Danmark.

Varighed:

Projektet varer 2 ½ år og afsluttes den 31/12 2014.
Det forventes at projektet resulterer i et længerevarende samarbejde.

Min rolle i partnerskabet:

Af Thomas Johannes Juel
Johansen, naturvejleder,
Limfjordsmuseet, Løgstør.
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Gennemførelse af aktiviteter og tilbud til både besøgende og fastboende, der skaber mulighed for
at komme tættere på Limfjordens fauna, flora og miljø gennem leg, fangst, madlavning, egne
observationer, quizzer, dissektion er og fortællinger om livet over og under Limfjordens vande.
En af projektets helt centrale formidlingstilgange har været at involvere, engagere og indgå i en deltagelsesbaseret sanseoplevelse med deltagerne ved selv at få fingrene i fjordens frugter. Helt konkret har
Limfjordsmuseet skabt mobile fysiske platforme, der har foretaget formidlingsnedslag på strande, på
havne, fjordnære campingpladser, ved kulturelle events og gader og stræder m.m. 			
o
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Sne og skivenner på
Bornholm
Partnere i samarbejdet:

Samarbejdet er et partnerskab mellem Bornholms
Skivenner, Bornholms Regionskommune og Natur
styrelsen.

Det handler om:

Partnerskabet skal gøre Bornholms Skivenner
selvkørende i forhold til drift af langrendsløjperne
i Almindingen, både til gavn for medlemmerne og
skovens andre brugere, således at de skidage, der
er til rådighed udnyttes bedst muligt.
Det primære i dette projekt er at skaffe midler til præpareringsudstyr til langrends
løjperne som består af en sporudlægger og en bæltedrevet ATV. Udstyr som skal
gøre det nemt for foreningen at udlægge langrendsløjper under de fleste vejrforhold.
Yderligere indgået et 5 årigt partnerskab om fremtidig drift af langrendsløjperne,
hvor Bornholms Skivenner stiller med frivillig arbejdskraft og lodsejerne foretager
klargøring af deres respektive del af langrendsløjperne forud for sæsonen.

Mål og succeskriterier:

Projektets formål er gennem et samarbejdet mellem de 3 parter at stille gode langrendsløjper i det
centrale, højtliggende skovområde på Bornholm til rådighed for skiglade borgere, samt for de mange
gæster, der besøger øen. Langrendsløjperne vil give adgang til områder af skoven, der ofte er vanskeligt
tilgængelige om vinteren. Gående vil kunne gå langs med sporene, hvor den ofte meget høje sne ellers ikke
muliggør gang.

Partnerbidrag:

Partnerskabet har rejst penge til indkøb af udstyr til præparering af langrendsløjper. Sponsorerne bag
partnerskabet er Miljøministeriet under ordningen ”Grønne Partnerskaber”, LAG midler og private lokale
fonde.

Varighed:

Projektet bliver forhåbentlig et varigt samarbejde om drift og udvikling af langrendsløjper på Bornholm.
Bidragsyderne stiller et krav om at samarbejdet opretholdes i 5 år.
Også nye partnerskaber er under opsejling, bl.a. et samarbejde mellem DOF, Bornholms Regions Kommune
og Naturstyrelsen om etablering og vedligeholdelse af et Fugletårn.

Min rolle i partnerskabet:

I opstartsfasen var min rolle at inspirere og motivere Bornholms Skivenner til ideen og vejlede i mulighederne for at rejse midler til projektet. Bornholms Skivenner tog hurtigt ejerskab til projektet og ildsjæle
bar det tunge læs med at rejse pengene.
Undervejs skiftede min rolle fra at motivere og inspirere mod at begrænse omfanget af projektet så det
blev tilpasset Naturstyrelsens flersidige forvaltning af arealerne – hvor der også drives skovdrift, varetages naturbeskyttelse og gives plads til friluftslivet for alle de andre brugergrupper der også anvender
arealerne.										o
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Af Morten Moesgaard Ravnholt
Skovfoged, Naturstyrelsen
Bornholm.
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Partnerskaber i praksis - eksempel 4

Turen starter ved Skodsborg Station
Partnere i samarbejdet:

Naturstyrelsen, Hovedstaden, DSB, Banedanmark og Rudersdal Kommune

Det handler om:

Udvikling af muligheder for friluftsliv med udgangspunkt i bynær station og skoven lige op af. Skodsborg
station ligger med tog 18 min. nord fra København. Mulighederne på stedet har et stort potentiale og er
relativt ukendte. Derfor er partnerne gået sammen om dels at skabe noget, som trækker: en unik naturlegeplads og motionsplads tæt på stationen, mere vejledning og formidling, når man kommer til stedet,
udlejemuligheder cykler m.m. fra tom stationsbygning, flytning af parkerede pendlerbiler som ”skygger
for skoven” m.m..

Mål og succeskriterier:

Målet er at skabe et attraktivt udgangspunkt for friluftsliv for lokale, københavnere og turister. Succeskriteriet er at stedets muligheder bliver almindelig kendte – på linje med Dyrehaven og Bakken. Projektet kan
kun lykkes hvis de mange forskellige ejere omkring stedet arbejder sammen i et partnerskab. Formålet er
noget forskelligt for de enkelte partnere. For DSB og Banedanmark handler det primært om, at flere skal
benytte toget og stationen. For Naturstyrelsen og kommunen handler det primært om at skabe rammer
for friluftsliv for mange forskellige målgrupper. Projektet må meget gerne skabe grobund for vækst for
private aktører (restauranter, cafeer, cykeludleje, kommercielle arrangementer m.m.)

Økonomi:

Alle partnere bidrager individuelt til de forskellige delprojekter efter matrikelejerskab. Der er ingen fællesøkonomi, hvilket administrativt gør det nemt.

Varighed:

Indledningsvist drevet, som et projekt. Efter udvikling overgår delprojekterne til en driftsfase, som den
enkelte matrikelejer står for.
Af Stella Blichfeldt,
naturvejleder, Naturstyrelsen
Hovedstaden.
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Læring og rolle som naturvejleder:

Jeg har som naturvejleder og udvikler af friluftsliv hos os selv taget initiativet efter aftale med egen chef.
Det er væsentligt, at der afsættes god tid til projektledelsen og tid og økonomi til udvikling af de delprojekter, som vi selv står for.								o
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Oplevelsesøkonomisk
partnerskab
i Lille Vildmose
Partnere i samarbejdet:

Lille Vildmosecentret og VisitAalborg (den lokale turistorganisation)

Det handler det om:

Vores partnerskab handler om at sikre mosens gæster en god naturoplevelse med udgangspunkt i Lille
Vildmosecentret. Vi samarbejder om at udnyttet centrets faciliteter, således at turister får store oplevelser i weekenderne og i ferierne, mens faciliteterne benyttes af skoleklasser og grupper i hverdagene.
På den måde udnyttes faciliteterne bedst muligt. Samtidig har vi et samarbejde omkring online booking af
naturoplevelser, som udbydes til alle gæster i området.
Begge dele kunne måske med fordel anvendes andre steder i Danmark, hvor naturskoler o.lign. står
tomme i ferier og weekends, og hvor naturvejledere har brug for bookingsystemer.
Helt konkret går vores partnerskab ud på at Lille Vildmosecentret fungerer som et InfoCenter under
VisitAalborg. Det vil altså sige at vi ud over vores virke som naturcenter også er turistkontor og yder
service til områdets gæster.
Ud over dette udvikler vi i partnerskabet nye naturoplevelser og andre arrangementer for gæsterne.

Mål og succeskriterier:

Større service til gæsterne, mere kvalitet i turistinformationen og flere gæster i Lille Vildmose.

Partnerbidrag:

Lille Vildmosecentret modtager et tilskud fra VisitAalborg.

Varighed:

Vi har haft dette partnerskab siden 2006 og håber at kunne fortsætte i mange år fremover.

Hvad er naturvejlederens rolle:

Naturvejlederen sikre at gæsterne møder kompetente guider og receptionister, når de ankommer til
Lille Vildmose. Samtidig hjælper naturvejlederen områdets turismevirksomheder med at sætte fokus på
de særlige naturoplevelser, som findes i Lille Vildmose. 					
o
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Af Bo Gregersen,
Centerleder,
Lille Vildmosecenteret.
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NATUREN
PÅ SKINNER
Spisevognen Quae
prem nat a doluptatint
vel
lecus. Quae prem nat
a doluptatint velecus
.

Menu

•
Snacks
Tangchips og fiskech

ips

•
Forret
Jomfruhummer og
rødspætte
med vasensalat, krydde
rurter og sprødt
•
Hovedret
Sommerbuk med
fyldig rødvinssauce
,
nye små gulerødder
og de første majs
og svampe
•
Dessert
Sommertærte
med jordbær, rabarb
er og vaniljecreme

Foto: Morten Larsen,

www.gregand.dk

VELKOMMEN OM
BORD
PÅ MX 1001
_______________

•
Under
Bar
tog
Her kan turen er baren
bestille
i vogn
s
2
in rem
quodis drikkevarer dis åben.
eaquiat
ur, ut ut in rem
magn.
FREDERIKSHAVN KOMMU

NE 2013

_______________

___

DE SKAL SIDDE VED
BORD: __________

_

VOGN: __________

_

28. JUNI 2013 · FREDER
IKSHAVN - SKAGEN
29. JUNI 2013 · SKAGEN
- FREDERIKSHAVN
NATUR GASTRONOMI
KULTURHISTORIE

Naturen på skinner
Partnere i samarbejdet:

Frederikshavns Kommune, Nordjyske Jernbaner, Visit Nordjylland, Ålbæk Kro

Det handler om:

Et offentligt naturvejlederarrangement - en togtur mellem Frederikshavn og Skagen Odde. Undervejs
fortællinger om Frederikshavns historie, jernalderen, Råbjerg Mile, Skagen Odde, traner som gik ved siden
af toget, råvildt som stod ved siden af skinnerne, historier om Skagen, vilde blomster og alt det der kunne
ses fra togvinduerne, mens toget langsomt kørte mod Skagen.
Toget holder stille på strækningen ved Ålbæk station, hvor Ålbæk Gl. Kro stiller borde op på perronen og
serverer kaffe og kringle.

Mål og succeskriterier:

Gennem et bredt partnerskab er det blevet muligt at kunne tilbyde et naturvejlederprodukt, hvor fortællingen om natur og kultur foregår undervejs på en længere togtur fortalt via togets højtalere. Og kombineret
med på særlig lokaliteter, hvor der også er servering. Succesen måles primært ved at det er nemt at
sælge billetter til dette produkt, ikke mindst fordi det også egner sig for dårligt gående målgrupper.

Økonomi:

Deltagerne betaler for togturen, som indbefatter servering, togtur og naturvejledning. Der reserveres og
betales via Visit Nordjyllands hjemmeside.

Varighed:

Startede som projekt, men der udvikles hele tiden med flere afgange med forskellige niveauer i servering
og afgangstider, så der også køres om aftenen hvor spisning indgår.
Af Bo Storm, naturvejleder,
Frederikshavn Kommune

Min rolle i partnerskabet:

Jeg var initiativtager, koordinator og naturvejleder undervejs på togturen. Fordelen ved partnerskabet er
at vi kan tilbyde et attraktivt produkt, hvor naturvejledning indgår som en del af oplevelsen.		
o
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Den Blå Foreningsby
Partnere i samarbejdet:

DGI Storkøbenhavn v/projekt Natur der bevæger
Amager Strand I/S
Frivillige foreninger

Det handler om:

Fælles indsats omkring at skabe en ny mulighed for fordybelse i maritim aktivitet, natur og bevægelse på
Amager Strand.
Vi har haft et længerevarende samarbejde med Amager Strand I/S siden 2009, og Den Blå Foreningsby
er en del af en samlet tanke omkring at skabe nye muligheder for natur og friluftsliv på Amager Strand.
Partnerskabet har også været en del af arbejdsgruppen bag kommende Naturcenter Amager Strand, som
bygges ved siden af Den Blå Foreningsby.

Projekt Den Blå Foreningsby
Øresundsstien 7 A,
2300 Kbh. S

Succeskriterier:

Fundraising af midler til byggeri, gennemførsel af byggeri, organisering af foreningsindsats og deltagelse
fra frivillige.
Pt. dækker Den Blå Foreningsby over 1200 frivillige foreningsmedlemmer, 3 organisationer og der vil i
2015 blive koblet 3-4 nøgleskoler på.

Økonomi:

Projektet inkl. byggeri, projektledelse og aktivitetsorganisering(naturvejledning i 2014, 2015 og 2016)
beløber sig til:
4,3 million byggeri
800.000 kr. udstyr
660.000 kr. naturvejledning(svarene til ½ stilling)

Varighed:

Den Blå Foreningsby er et konkret projekt(blandt flere), som er udmøntet gennem et længerevarende
samarbejde og partnerskab.

Min rolle i partnerskabet:

I forlængelse af naturformidling på Amager Strand er det opstået ideer til dette byggeri. Den Blå Foreningsby blev en naturlig forlængelse af tankerne bag Naturcenter Amager Strand. Det har været min
rolle at introducere, samle parter og undersøge mulighederne bag projektet. Derudover fundraising,
projektlede og organiserer i samarbejde med Amager Strand I/S.
Når byggeriet er færdigt vil min rolle være at organisere de frivillige, aktivitet og lave forløb med naturformidling
Væsentligt bliver også brobygning mellem kommende naturcenter og det frivillige foreningsliv.
o
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Af Martin Machado, DGI projekt
Natur der Bevæger
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Partnerskaber i praksis - eksempel 8

Foto: GIF

Gang i Fredensborg –
et partnerskab
mellem
Naturstyrelsen
Nordsjælland og
Fredensborg
Kommune

Partnere i samarbejdet og organisering:

Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland
En styregruppe med repræsentanter for ledelsen i partnerskabet
En projektgruppe med 2 repræsentanter fra hver af partnerne + projektlederen.
Projektgruppen mødes ca. hver anden måned og drifter partnerskabet i praksis sammen med projektlederen.
Derudover nedsættes der arbejdsgrupper ad hoc i forbindelse med partnerskabets forskellige aktiviteter.

Det handler om:

Partnerskabet har til formål at få flere af kommunens borgere til at bevæge sig mere, og bidrage til
øget brug af kommunens grønne områder. Dette sker bl.a. gennem tilbud om naturoplevelser og fysisk
aktivitet. Partnerskabet udvikler nye aktivitetstilbud i krydsfeltet mellem natur og motion, hvor fokus er
sundhedsfremme, livskvalitet og den gode oplevelse. Se mere om noget af det vi laver på www.facebook.
com/GangiFredensborg

Mål og succeskriterier:
Af Anne-Lene Haarklou Hansen,
projektleder,
Fredensborg Kommune.
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Målet er, at nå nogle af de befolkningsgrupper, som i dag ikke dyrker motion og som i stigende grad har
sundhedsproblemer. Det kræver en utraditionel tilgang som netop kommer i spil i et partnerskab hvor
flere forskellige faggrupper er med til at løfte opgaven. Succeskriteriet er ikke i første omgang bedre
kondi eller større paratviden om naturen, men at skabe et sted hvor man har lyst til at være med. Det at
få en god oplevelse med at bevæge sig udendørs som motiverer til gentagelse.
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Partnerbidrag:

Foto: Gang i Fredensborg

Begge parter lægger personaleressourcer i
projektet, både til deltagelse i projektgruppe og
styregruppe samt arbejdsgrupper. Begge parter
sætter deres grej og udstyr i spil til partnerskabets aktiviteter. Begge parter har afsat en begrænset sum økonomiske midler til gennemførsel
af aktiviteter og drift af partnerskabets faciliteter.
Større projekter søges finansieret med eksterne
midler, hvilket tit er nemmere når man er flere
partnere bag ansøgningen.

Varighed:

Partnerskabet er startet i 2007. En skriftlig
partnerskabsaftale løber på ubestemt tid indtil én
af partnerne opsiger aftale.

Min rolle:

Jeg er projektleder for Gang i Fredensborg og
ansat på fuldtid i Fredensborg Kommune, men har
kontorplads både i kommunen og i Naturstyrelsen,
hvor jeg sidder fast en dag om ugen + nogen
mødevirksomhed. 			
o

Mange vil gerne lave noget sammen med deres familie. F.eks. ”Genera
tioner på tværs i køkkenhaverne”. Her passer de deltagende familier i
sommerhalvåret deres eget lille havestykke og som en del af aktiviteten
afholder Gang i Fredensborg flere temaaftner med indslag om bevægelse,
friluftsliv og naturvejledning. Vi laver også god mad over bål og spiser
sammen.

Et andet eksempel er eventen FamilieFræs – et terrænløb hvor hele fami
lien kan deltage og dyste sammen. Den tre kilometer lange rute byder på
sjove forhindringer i varieret terræn og der er chance for at blive godt
våd og mudret.

Foto: Per Frost Henriksen
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På feltbesøg i internationalt
selskab, Sydkorea, forår 2014.

Et internationalt blik
på naturvejledning
Naturformidling er inde i en
spændende udvikling og udbredelse i disse år, (også) set
med internationale briller.
Danmark er blandt de førende
lande, når det gælder efteruddannelse og netværk inden
for naturvejledning, men andre lande er i hælene på os –
til gavn for os alle.

Af Poul Hjulmann Seidler,
underviser og konsulent,
Videnscenter for Friluftsliv og
Naturformidling,
Københavns Universitet
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National Association of Interpreters
(NAI) er en amerikansk organisation
med omkring 5000 medlemmer, der arbejder med udvikling og udbredelse af
naturformidling. NAI’s årlige internationale konference foregår rundt omkring i
verden, i tæt samarbejde med samarbejdspartnere fra årets værtsnation.
I april 2014 fandt dette års konference
sted, denne gang i Sydkorea. Det var
tredje gang, jeg deltog. Tidligere har jeg

deltaget i Panama i 2011 og i Stockholm
i 2013. På sidstnævnte var min gode
kollega Mette Åskov Knudsen og jeg
selv inviteret til at være key note speakers på baggrund af vores arbejde som
projektledere i et fælles nordisk projekt.
Vores præsentation havde et særligt fokus på demokratiudvikling gennem naturvejledning, som var en ny vinkel for
de fleste, og som vi oplevede, havde en
stor interesse.

Et tværfagligt og professionelt fora

Det fantastiske ved disse konferencer er
de mange forskellige og tværfaglige erfaringer og kompetencer, der på kryds
og tværs mødes i workshops og på feltbesøg. Deltagere har forskellige vinkler
på naturvejledning, ofte med præsentation af udviklingsarbejder, praksiserfaringer eller forskningsresultater.
Det er således et forum, hvor mange
forskellige natur- og kulturformidlere,
private konsulenter, forskere og undervisere fra universiteter deltager. Specielt
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finder jeg det spændende, at forskerne
og praksisfeltet mødes på kryds og
tværs og er meget interesserede i hinandens områder.
NAI arbejder i den kommende tid på
at samarbejde med og gøre sig attraktive
over for museumsverdenen, så formidlere herfra naturligt bliver medlem af
organisationen. Der er mange fælles flader omkring formidling af miljø og kulturarv, hvor de to felter kan inspirere
hinanden.

Naturvejledning - et felt i rivende udvikling

I Danmark er vi godt i gang med forskning inden for udeskole, som lapper
meget ind over den pædagogiske tilgang
inden for naturvejledningen. I andre
lande som Sydkorea, Sverige, Costa
Rica, USA, Kina og Indien er der i forskelligt omfang fokus på forskning inden for naturvejledning. Ligeledes har
private konsulenter mange steder været
involveret i udvikling og implementering af formidlingsplaner og naturformidling for større naturområder.
I flere lande stiger antallet af uddannede naturvejledere kraftigt. Der syntes
ikke at være nogen lande endnu, der har
så omfattende en efteruddannelse eller
tematiske netværk, som vi har i Danmark, men jeg tror kun, det er et
spørgsmål om tid, før det kommer.
Sverige er godt på vej med deres Center for Naturvägledning. Norge har i
Direktoratet for Naturforvaltning ambitioner om at lave en Master inden for
naturvejledning. NAI har en række kurser inden for forskellige temaer, og på
universiteter i Sydkorea, USA og Kina,
er der formidlingsuddannelser inden for
miljø og turismesektoren.

SydKorea – en kommende tiger inden for
naturvejledning??

I kraft af min deltagelse på konferencen
i Sydkorea generelt og min afholdelse af
et fire dages kursus specielt, fik jeg indblik i den hastige udvikling, der er inden for naturvejledning i landet.
Kurset havde fokus på udvikling af de
sydkoreanske naturvejlederes pædagogik, ejerskab til aktiviteter, kropssprog
og metoder. Målgruppen var naturvejledere, der bl.a. arbejder med uddannelse
af naturvejledere i deres egne organisationer.
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Gruppearbejde i Sydkorea.
I Sydkorea har Korea Forest Service i
samarbejde med Daegu Universitet udviklet et 160 timers kursus - en certificering af naturvejledere. De startede i
2007, der er p.t. uddannet 4000, og der
uddannes lige nu 1000 nye naturvejledere om året. Undervisningen har primært fokus på relevant faktuel viden inden for bæredygtig udvikling,
miljøforståelse og kommunikation. Kun
få timer omhandler pædagogik, metoder og læringsstile o. lign.
Deres kultur, der er præget af en formel autoritær læringstilgang, er så småt
under forandring, og især de unge ønsker ikke den formelle og autoritære
metodik. Deltagerne på mit kursus var
tilsvarende ivrige efter at forstå og implementere deltagerorienterede læringsmetoder.
Sammen med Korea Forest Service var
Juhee Lee, Dekan og professor fra et
stort privat universitet, ansvarlig for at
tage initiativ til kurset. Der var deltagelse fra andre universiteter, organisationer
samt en del praktikere. Både under kurset, gennem samarbejdet med Daegu
Universitet og efterfølgende til et møde
med embedsmænd fra Sydkorea Forest
Service, var der et stort ønske om at arbejde videre med træning og uddannelse af naturvejlederne. Det er således et
område, der har en stigende prioritering
både fra regeringens, miljøorganisationers og universiteternes side. Ifølge
Juhee Lee har 30 - 40 studerende skrevet
en Ph.d. inden for naturvejlederrelevante områder.
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Næste konference

Koreanere laver naturkunst.

Næste Internationale konference afholdes i foråret 2015 i Montreal i samarbejde mellem NAI og Interpretation Canada, den Canadiske pendant til
Naturvejlederforeningen.
Jeg kan kun opfordre til at holde øje
med denne mulighed, hvor vi danske
naturvejledere kan komme med mange
forskellige relevante oplæg eller workshop til fælles, international inspiration.
På Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling er vi samlet set aktive i og
har kontakter til flere internationale felter inden for friluftsliv og naturvejledning. Vi deler gerne ud, hvis nogen
skulle få lyst til inspiration fra verden
omkring os.
o

Bruger foreningen den rigtige
oversættelse?
Begrebet Naturvejleder er på engelsk kendt
som Nature Interpreter. En titel, der er vidt
udbredt og bredt anerkendt.
Ingen har i den ovenstående kontekst anvendt eller oversat deres organisations navn
til Rangers Association, som vi gør med Naturvejlederforeningen (Danish Rangers Association) eller haft fokus på navnet eller begrebet Rangers i deres udvikling og
undersøgelser.
Jeg vil derfor benytte denne anledning til at
bede foreningen om at overveje, om vi i en
international kontekst bruger den rigtige
oversættelse og betegnelse for foreningen.
Poul Hjulmann Seidler

Narrativ tilgang til
naturvejledning vækker opsigt
Hver gang jeg har deltaget i en NAI
konference, har jeg afholdt en workshop. Det har været med til at give gode
forbindelser og spændende diskussioner. I Sydkorea var det en workshop om,
hvordan en narrativ tilgang (se boksen
nedenfor) kan inspirere til og udvikle
naturvejledning, ligesom jeg, igennem
denne teori, forholdt mig kritisk til den

indforståede slutning vi ofte drager; at
information, aktiviteter og ophold i naturen automatisk fører til, at vi bevarer
og passer på naturen.
Det var tanker og aktiviteter vores
kolleger fra bl.a. USA, Canada, Korea og
Australien ikke havde tænkt over tidligere, og det gav anledning til en del eftertænksomhed.

Den narrative teori

Ud fra en narrativ og systemisk tænkning kan man sige, at et menneske ikke er, hvad han er, ud
fra de erfaringer han har, men gennem de fortællinger han fortæller om sig selv, og som er vigtige for ham at fortælle. Derved bliver menneskets egne fortællinger vigtige og afgørende for hans
skabelse af mening og identitet.
Af Poul Hjulmann Seidler,
underviser og konsulent,
Videnscenter for Friluftsliv og
Naturformidling,
Københavns Universitet

28

At arbejde med en professionel narrativ vinkel i natur og friluftsliv kan dermed understøtte den
deltagendes meningsdannelse og identitet som en væsentlig faktor for den daglige trivsel.
Det betyder, at det ikke kun er de natur og friluftsaktiviteter, vi som naturvejledere ofte giver
størst opmærksomhed, der er afgørende - det er primært de historier, som deltagerne efterfølgende fortæller om sig selv til andre. Og de kan være vidt forskellige fra deltager til deltager. I
dette lys bliver det at arbejde med og skabe rammer for deltagerens fortælling en væsentlig
kraft, som er vigtig at være opmærksom på.
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Natur- og
kulturformidling
i et turismeperspektiv
Hvordan kan turister få en
større oplevelse af det sted, de
besøger? Det var temaet for
årets møde i Interpret Europe.
At bæredygtig turisme er en
illusion og vigtigheden af at
involvere de besøgende, var
nogle af indlæggene.
En deltager fortæller.
”Tourism is like a fire
– it can cook your lunch
or burn your house down”
(R. Fox)
Sådan indledte den europæiske organisation Interpret Europe deres 4. årlige
konference, som i år blev afholdt på den
kroatiske adriaterhavskyst.
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Interpret Europe er en uafhængig og
Non-profit organisation, som har medlemmer fra hele Europa. Disse medlemmer arbejder alle professionelt med Natur- og kulturformidling, enten som
praktikere, naturvejledere, konsulenter,
undervisere og forskere. Dette års tema
var, hvordan natur- og kulturformidling
kan øge turisternes oplevelse af det sted,
de besøger, på en kvalificeret og lærerig
måde.
Konferencens fire dage var spækket
med gode indlæg og workshops, og jeg
har valgt at fremhæve tre, som jeg personligt syntes var relevante, set med
danske øjne.

Bæredygtig turisme er en illusion

Det første er indlægget af Gianna Moscato, der er professor på James Cook
Universitetet i Australien. Hun startede
med at sætte spørgsmålstegn ved, om

På en ekskursion besøgte vi en
lokal vinbonde, som fortalte
om vindyrkning i det stenede
landskab og de udfordringer,
det medfører. Derefter var der
vinsmagning og servering af
små lokale specialiteter

Af Mette Aaskov Knudsen,
Studieleder på Natur- og
kulturformidleruddannelsen
og leder af Videncenter for
Friluftsliv og Naturformidling,
Skovskolen, Københavns
Universitet.
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der overhovedet findes et begreb som
bæredygtig turisme, fordi al turisme i
sin natur ikke er bæredygtig, set ud fra
fx CO2 emission. Hvis man accepterer
denne præmis, er der veje at gå, hvorpå
formidling kan fremme bæredygtighed.
Dette kan bl.a. ske ved at udvikle formidlingen til turister, så det går fra ren
oplevelse og ”underholdning” til i stedet
at være handlingsanvisende og refleksionsskabende. Hendes pointe var, at formidling skal skabe rum for refleksion,
lade turisterne være deres egne formidlere og endelig, at Natur- og kulturformidlere skal facilitere dette. Det betyder
en forandring af formidlerrollen.
Jeg var især glad for dette oplæg, fordi
det bekræftede mig i, at vi i Danmark
går i den rigtige retning i vores kompetenceopbygning af naturvejledere, friluftsvejledere og natur- og kulturformidlere. Her arbejder vi løbende med at
udvikle og anvende facilitering og refleksion.

Inddrag og involvér

Lær mere:
Om Interpret Europe:
http://www.interpret-europe.net/
Om Natur- og kulturformidleruddannelsen:
http://www.phmetropol.dk/
Uddannelser/Natur+og+kulturformidling
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Et andet inspirerende oplæg kom fra Juliet Culter, der har sit eget konsulentfirma: Nomad Studio (http://nomad-studio.net/) Hun arbejder især med
oplevelsesplanlægning og udstillingsprospekter for museer.
Hendes oplæg handlede om, hvordan
Natur- og kulturformidlere kan involvere deltagerne, især børn, så de kan blive
deltagende og medbestemmende i formidlingen.
Hun havde en lang række eksempler
på, hvordan man i museumsverdenen
kan arbejde med inddragelse og involvering, og hun delte metoderne op i fire
kategorier, med hvert deres eksempel:
Contribution: Gæster skriver beskeder
til hinanden og til museet på en stor
åben væg i museet
Collaboration: Gæster bidrager til museets udstilling, ved at konkretisere
deres oplevelser. Her var eksemplet,
at børn havde været med til at lave
en udstilling, der handlede om forståelse af begreber som f.eks. kærlighed, ærlighed og angst.
Co-creation: Gæsterne er deltagende i
hele planlægningsprocessen i opbygningen af en udstilling.

Hosted: Museet stiller sig som vært, for
gruppers egne ideer. Det kunne eksempelvis være en lokal skole, der
bruger det lokale museum til at udstille deres arbejde.
Dette oplæg oplevede jeg som super relevant for os i Danmark, fordi vi ofte
forsøger at finde metoder til, hvordan vi
kan inddrage og involvere gæsterne.

Sange og viser i formidlingen

Det sidste oplæg, jeg gerne vil fremhæve, var af mere kuriøs art. Oplægget blev
givet af skotten Michael Glen, som har
været involveret i formidling i over 45
år.
Michael Glen fortalte, hvordan folkesange og viser kan bruges i formidlingen. Dels til at udtrykke følelser og sanser, men også til at udtrykke digternes
forståelse af landskabet, historien og de
folk, der lever og har levet i den lokale
egn.
Pointen i hans oplæg var, at der er et
kæmpe potentiale og stor styrke i at formidle sange og viser. Dels fordi det involverer krop og følelser, men også fordi
sangene kan være med til at formidle temaer, som ikke er mulige gennem almindelig tale. Hans pointe var også, at
alle skal kunne være deltagende med
deres sangmæssige forudsætninger, og
at der ligger fine muligheder for forståelse af ens egen kultur og natur i den
fælles oplevelse, man kan skabe gennem
sang.

Noget at kigge efter

Alt i alt satte konferencen et fint fokus
på, hvordan Natur- og kulturformidling
kan være med at skabe meningsfulde og
lærerige kvalitetsoplevelser for turister.
Vi skal bare hele tiden være opmærksomme på ikke at løbe med turismen,
men der i mod stille krav til den.
Der er meget inspiration at hente ude
i verden, bl.a. på Interpret Europes konferencer - vi skal bare vide, hvor vi skal
kigge hen.
o
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Unge skal mere
ud i naturen
Nyt projekt vil afdække, hvorfor børn og unge ikke længere
er aktive i naturen – og gøre
noget ved det.
”Hvad skal jeg lave i naturen,
der sker jo ikke noget?”, spørger teenageren undrende.
Flere nyere undersøgelser både i Danmark, Norge og internationalt viser, at
naturen og uderummet i dag har mindre betydning som social mødeplads for
børn og unge i fritiden. Børn og unge er
mindre i naturen på egen hånd, og kun
cirka 25 procent kommer ud hver dag,
hvor det tidligere var langt over halvdelen. Computere, mobiltelefoner og organiseret idræt fylder meget, og de unge
kan ofte ikke se skoven for bare træer,
når de skal vælge et sted at hænge ud i
fritiden.
Et nyt forskningsprojekt fra Syddansk
Universitet støttet af Nordea-fonden og
Friluftsrådet vil de næste fem år undersøge, hvorfor mange unge vælger naturen fra og komme med bud på, hvordan
man får dem derud igen. For det er
sundt at komme ud og røre sig, både for
den fysiske sundhed og for udvikling af
motorik, sociale kompetencer og identitet. Men måske skal naturen rettes lidt
til for at virke appellerende på de unge?
”De fysiske rammer har betydning
for naturoplevelsen og deltagelsen i
idræts- og friluftsaktiviteter og vi ser, at
det også er muligt at få naturoplevelser i
anlagte faciliteter og miljøer, som for
eksempel naturlegepladser, mountainbike-spor og strandparker,” siger Søren
Andkjær, lektor på Institut for Idræt og
Biomekanik på Syddansk Universitet og
leder af projektet.
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 3 • 2014

Nordea-fonden støtter projektet med
4,2 millioner kroner.
”Projektet giver os mere viden om
børn og unges forhold til naturen. En
viden, som kan omsættes til konkrete
tiltag, der inspirerer flere til at komme
ud i naturen,” siger Henrik Lehmann
Andersen, direktør i Nordea-fonden,
som støtter gode liv.
Projektet ”NatureMoves - Børn og unges naturoplevelser og friluftsliv – nye
steder og nye muligheder” består af to
dele. De første tre år vil forskerne koncentrere sig om at undersøge, hvordan
og i hvilket omfang børn og unge i alderen 10 – 14 år bruger naturen, samt
hvilken betydning de fysiske rammer og
særlige steder i naturen har for dem.
”Når vi ved, hvad der betyder noget
for de unges brug af naturen, kan vi sætte gang i nogle initiativer, der forhåbentlig vil give de unge lyst til at være mere
aktive i naturen. Helt konkret handler
det i projektets anden del om at udvikle
nye tiltag fx netværk, faciliteter og anlæg, der inspirerer børn og unge” fortæller Søren Andkjær.
Første skridt i projektet for Søren
Andkjær og forskerkollegerne på Syddansk Universitet bliver at kontakte en
række skoler for at iværksætte en stor
spørgeskemaundersøgelse om børn og
unges vaner og holdninger til natur og
friluftsliv.
”Projektet passer fint ind i tankerne
bag den nye skolereform med mere bevægelse i hverdagen, og vi håber, skolerne, forældrene og de unge kan se værdien og perspektiverne i projektet og vil
være med!”, siger Søren Andkjær.
o

Interesserede kan
allerede nu få mere
at vide om projektet på hjemme
siden:
www.sdu.dk/
naturemoves

Af Søren Andkjær
Lektor, Ph.d., Forsknings
enheden Active Living, Institut
for Idræt og Biomekanik
Mobil: 60113438
E-mail: sandkjaer@health.
sdu.dk
Campusvej 55, Odense M
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Konference for naturvejledere:

Den første nationale
friluftspolitik
Tirsdag den 2. december 2014 kl. 9.30-17.00
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, Middelfart
Hvor ligger de nye muligheder for dig i hverdagen som naturvejleder?
Få svaret på konferencen d. 2. december 2014

På Hindsgavl slot i Middelfart bringes viden, erfaringer og perspektiver i spil:
• Samfundet i naturen eller naturen i samfundet? Kom på fortrolig fod med de
seneste udviklingstendenser, når du hører dagens hovedtaler Søren Andkjær
fra Syddansk Universitet.
• Få diskuteret, gennemarbejdet og udmøntet naturvejlederens anbefalinger
til, hvordan friluftspolitikken er en del af din arbejdsdag.
• En dag med praksis-workshops, som hver tager afsæt i de 8 pejlemærker i den
nationale friluftspolitik.
• Kom i dybden med de pejlermærker, der er mest relevant for dit arbejde inden
for den nationale friluftspolitik.

Hvordan ser morgendagen ud, når naturvejledere bringer faglig viden, en
praktisk hverdag og erfaringerne med til bordet?
Den første nationale friluftspolitik har lagt sig fast på 8 pejlemærker. De rummer
hver især muligheder for både at bringe naturvejlederens faglighed i spil på nye
måder og samtidig præge danskernes forhold til naturen.

Dagens fokus er, hvordan visioner og inspirationer veksles til konkrete initiativer
Det er praktikeren, der forandrer verden, ved at gøre flotte ord til virkelighed.
Dagen begynder med hovedtaleren Søren Andkjær, der præsenterer seneste
tendenser i feltet samfund-natur. Konferencen er tilrettelagt, så din erfaring,
ideer og faglighed er omdrejningspunktet. Derfor kommer du til at diskutere
friluftspolitik, hilse på kolleger og stifte nye bekendtskaber.
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2014/sep/konference-for-naturvejledere-omden-nationale-friluftspolitik/
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Konference

Om frivilligt
engagement i
naturpleje
19. november 2014 kl. 14.00 til 20.00
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, Middelfart
Lær af andres erfaringer, og mød dine kolleger fra andre kommuner.

Kom med til en lidt nørdet og faglig konference om frivillige i naturpleje.
Konferencen vil inddrage både forskning og reelle erfaringer med at inddrage
frivillige.
Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med frivillige eller står over for at
skulle organisere en frivillig indsats i naturen. Kommuner, stat, organisationer og
de frivillige selv.
Konferencen afholdes i smukke omgivelser på Hindsgavl Slot.

Konferencen vil bl.a. kredse om følgende spørgsmål:

• Hvilke udfordringer ligger der i samarbejdet mellem myndigheder og
frivillige?
• Hvordan kan et samarbejde mellem kommunen og frivillige organiseres og
gennemføres i praksis?
• Hvordan når kommunen ud til de frivillige, og de frivillige igennem til
kommunen, med en god idé?
• Hvilke sideeffekter er der, når frivillige og myndigheder går sammen om
naturpleje og formidling af natur og kulturhistorie?
• Hvordan kan du gøre det inspirerende at samarbejde med engagerede
frivillige i naturpleje og naturformidling.

Tilmelding: Senest 1. november 2014, på www.frivilliginaturen.dk/konference
Pris: Det koster kr. 200 at deltage.
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2014/september/konferenceinvolv%C3%A9r-frivillige-i-naturpleje.aspx
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Bålgrej, grøn sløjd og naturfag i felten...
- så er det os, du skal handle med!
Vi ved, hvad vi taler om – for vi har prøvet det selv. Vi kommer gerne ud til dig til en snak
om materialer og grej – vi er altid klar til at give et godt tilbud.
Stegepander

med langt træskaft
Ø 18 cm, 5 stk.

SÆRTILBUD

så længe lager

haves

Vikingepande

SÆRTILBUD

så længe lager

Ø 48 cm

Nr. 59010-2
Normalpris 249,-

Nr. 59002
Normalpris 645,-

haves

Bålkedel
Aluminium
3l

SÆRTILBUD

så længe lager

haves

Nr. 59028
Normalpris 129,-

Nu kun

Køb 5 stk.
Nu kun

399,-

49,-

Nu kun

OBS! Særtilbuddene sælges kun ved telefonisk
henvendelse på tlf. 8681 3652 eller tlf. 8680 2666

149,Vi ses på

www.linaa.dk / www.danfauna.dk

Linå & Danfauna • Bergsøesvej 11 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8680 2666

Husk at du som medlem af Naturvejlederforeningen
får rabat i Naturbutikken *
Ved fremvisning af dit medlemskort opnår du:
•
20% på al beklædning, fodtøj & tasker.
•
10% på fuglekasser & bøger.
•
10% på
•
Ved køb af 1-9 stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 10 % rabat.
•
Ved køb af 10+ stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 15 % rabat.
*Bemærk

kan ikke kombineres med andre

naturvejlederforeningen.indd 1
34

eller allerede

produkter.
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NYUDVIKLET

bestemmelsesdug i farver
Smådyr fra landjorden
Udviklet af lektor Benny Lindblad Johansen,
VIA UC Læreruddannelsen i Århus.
Fremstillet i kraftigt, hvidt plast.
Mål 110 x 110 cm.
7810.27 . . . . . . . kr. 383,00
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: Samsøvej 21
8382 Hinnerup

naturvejlederen_september_2014.indd 1

27/08/14 15.37

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

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

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.
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TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD
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