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Formidling af 
Rovfugle og Ugler
Fugle har altid fascineret mennesket. Siden tidernes morgen har vi drømt om at  
flyve som fuglene, f.eks. i sagnet om Ikaros´ himmelflugt og dødelige fald, da hans 
voksvinger smeltede for solen. Fugle optræder således i utallige sagn og er desuden 
rigt repræsenteret i vores kunst. Særligt to fuglegrupper skiller sig ud: Rovfugle og 
ugler. Ofte som den mægtige ørn der står for styrke og udholdenhed, mens uglen er 
mørkets og visdommens fugl. 

Også i ”den virkelige verden” fascinerer rovfuglene og uglerne. ”Ørnens Dag” er 
hvert år Dansk Ornitolog Forenings suverænt mest besøgte arrangement, og hjem-
me i stuerne følger tusindvis af seere dagligt med, når der hvert forår blændes op for 
LIVE-transmission fra havørnereden i Fugleværnsfondens reservat på Sydlolland. 
Og når nordlige dagaktive ugler, som f.eks. høgeuglen, gæster os om vinteren, så 
samles ornitologer og fuglefotografer til en omgang ugle-paparazzi, som ville gøre 
enhver kendis grøn af misundelse.  

Hvor der tidligere var en vis berøringsangst for at formidle fugle – ”Jeg er jo ikke 
ornitolog” – så er flere og flere naturvejledere begyndt at inddrage rovfugle og ugler 
i deres formidling. For så svært er det jo heller ikke. Man skal bare lige i gang. Er du 
stadigvæk en tvivler, så læs dette nummer af Naturvejleder – forhåbentlig giver det 
blod på næbbet!

God fornøjelse med bladet - og rovfugleformidling

 Dorrit Hansen og Allan Gudio Nielsen
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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

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

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

 

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

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK 
v/ 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 

Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759

Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden:
www.natur-vejleder.dk
Hvis det driller:
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759

Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole-
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af er-
faring og information om naturvejledning. 
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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Årskonferencen 2015 
Brandbjerg Højskole den 8. – 10. April 2015
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Tommy Jensen, 
Naturvejlederforeningen

Ofte får jeg spørgsmålet, ”hvor man fin-
der en naturvejleder?” og henviser til 
foreningens hjemmeside og rubrikken 
”Find din Naturvejleder”. Med en styr-
kelse af den eksterne kommunikation, 
vil søgemulighederne sikkert blive opti-
meret, for det er vigtigt at man kan 
komme i kontakt med en naturvejleder i 
det område, hvor man bor eller skal hen 
til.

Kikker vi lidt indad i foreningen er 
det også vigtigt at kunne få svar på, ” 
hvor man finder en naturvejlederkolle-
ga”.  Spørgsmålet er måske lidt banalt, 
men ikke desto mindre særdeles rele-
vant, for man kunne måske også omfor-
mulere spørgsmålet lidt og spørge ”hvor 
og hvordan skaber jeg mig et godt na-
turvejledernetværk ”.  Det er der et helt 
enkelt svar på, nemlig ved at deltage i 
naturvejlederforeningens forskellige 
netværk, det være sig de faglige netværk 
eller mere lokalt de regionale netværk. 

Det er Naturvejlederforeningens store 
styrke, at der altid har været fokus på at 
styrke netværkene i foreningen. De se-
neste årskonferencer, og ikke mindst 
konference 2014, har hver på deres egen 
måde arbejdet med de faglige netværk 
med spændende workshops. I mange af 
disse netværk, er der en stor faglig akti-
vitet, hvilket givetvis skyldes årskonfe-
rencerne fokus på opkvalificering af dis-
se.  I år vil det så primært dreje sig om 
at styrke de regionale netværk. Ifølge 
oplægget til årskonferencen ”Innovation 
i netværk” samles i samarbejde med Fri-
luftsrådet kræfterne og kompetencerne i 
de regionale netværk for at skabe mere 
synlighed i offentligheden.

Friluftsrådet har siden 2012 sat lønmid-
ler af til en uddannelseskonsulent med 
henblik på at opkvalificere de 7 regiona-
le netværk i forhold til mødekultur, ind-
hold etc. Det har helt givet åbnet øjnene 
op for værdien af at deltage i og styrke 
de regionale netværk. Netop for at kun-
ne legitimere at bruge en hel dag på et 
regionalt netværksmøde, er det nødven-
digt at formålet og indholdet tydeligt 
beskrives, at mødet har en kompetence-
givende karakter og er et udviklingsori-
enteret forum. Derfor er det vigtigt at de 
regionale netværk løbende styrkes og 
forbliver vitale fora.

Det bør være indlysende for enhver na-
turvejleder, at et regionalt netværk ska-
ber faglig identitet, og er et vigtigt fo-
rum, hvor man som naturvejleder kan 
sparre med andre kollegaer. Her mødes 
man og udveksler ideer og tanker. Her 
møder nye naturvejledere de gamle na-
turvejledere ansigt til ansigt, og der ska-
bes netværk og samarbejde.  Her bliver 
den fælles identitet styrket. Her bliver 
den gode historie fortalt, ikke altid helt 
sandfærdigt, men morsomt er det.

Som afgående formand glæder jeg mig 
til at fortsætte som tovholder i det nord-
jyske net-værk. Jeg husker med glæde, 
da jeg første gang deltog i et regionalt 
netværksmøde. Her følte jeg virkelig, at 
jeg var kommet ind i en kreds af enga-
gerede, sære og til tider særdeles mor-
somme naturvejledere. 

Med disse linjer vil jeg sige tak for ordet 
og håber, at vi mødes til Naturvejleder-
nes års-konference på Brandbjerg Høj-
skole.

Tommy Jensen
             Formand

Find din regionale  
naturvejlederkollega
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I næsten 10 år har DOF Stor-
strøm arrangeret Ørnens Dag 
på Avnø.  
Ca. 20 foreningsfolk fra DOF, 
DN og Natur & Ungdom har 
stået for aktiviteterne.  
I de sidste 6 år har der været 
mellem 300 – 500 deltagere. 
Det har undret mig – fordi vi 
jo ikke kan garantere en ørn!

At give gode oplevelser
Lisbeth fra DOF Storstrøm har været 
med i mange år: ”Det er simpelthen så 
fantastisk at sende en familie ud på 
Avnø for at opleve ørnene” fortæller Lis-
beth. ”Og det er dejligt at snakke med så 
mange glade og interesserede besøgen-
de”. 

Da arrangementet var slut, samledes 
alle frivillige til Skipperlabskovs, snaps, 

At være en del af 
”noget særligt”

Af Kari Hald, naturvejleder på 
Avnø Naturcenter

Ørnens Dag Avnø 2015
• 450 – 500 deltagere så havørne på tæt hold, 

inklusiv parring og flyve opvisning.
• Ornitologer stod med teleskoper tre steder 

på Avnø.
• Ved Nokkeskoven blev der ristet ”skum-

fiduser” .
• Ved Naturskolen blev fasaner og gråænder 

undersøgt udenpå og indeni. 
• Fuglefoder blev fyldt i kokosnødder.
• Indenfor kunne man forsøge at løse en  

”Rovfugle Silhuet quiz” 
• Informationsmateriale om fugle og  

foreninger blev uddelt over en snak.
• Et sammendrag af Havørneparrets liv i  

reden ved Hyllekrog blev vist. 
• Der blev der serveret gratis kaffe, te,  

små kager og saftevand til børnene.

Fotos: Finn Jensen
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kage og kaffe. Her blev dagens oplevel-
ser delt. Mødet med deltagerne, snak-
ken og muligheden for at give dem en 
helt særlig oplevelse i naturen, var med 
til at vækkede glæden hos de frivillige.

Chancen for en særlig oplevelse
Jeg spurgte et par af de besøgende, hvor-
for de havde valgt at komme i dag, selv-
om der jo ikke var ørne-garanti. De sva-
rede at de først og fremmest satsede på 
at få en dejlig dag i naturen og hvis de så 
skulle være så heldige at se en ørn, så 
var det bare endnu bedre.

Forventningens glæde
Man siger at forventningens glæde er 
størst. I denne sammenhæng er det en 
kraft, som årligt trækker mange besø-
gende og engagerede foreningsfolk til 
Avnø på Ørnens Dag. Så hvis nu ørnene 
ikke viser sig et år, så er der stadig mø-
det mellem mennesker, alt det andet 
dejlige i naturen og fællesskabet mellem 
os, der holder ekstra meget af naturen.

 o
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Et undervisningsforløb, hvor 
der indgår fuglefodring, er 
uden tvivl den nemmeste og 
sikreste metode til at formidle 
fugle. Det kan næsten ikke gå 
galt. 

Typisk er det havens fugle som musvit, 
blåmejse, grønirisk og dompap, som 
gæster foderbrættet, og dem kan man 
lave fantastiske undervisningsforløb til. 
Men det kunne også være spændende 
med lidt rovfugle på tæt hold – de er al-
tid et hit. Foderbrættets skræk, spurve-
høgen, vil med garanti med jævne mel-
lemrum lægge vejen forbi, og så er der 
drama for alle pengene. Den er dog sin 
egen og ikke som småfuglene lige til at 
dressere til at komme på klokkeslæt. 
Hvis man hører til dem, der ikke synes 
om falkonerfugle, men hellere vil for-
midle den ægte vare, så er det umiddel-
bart lidt op af bakke. Det er der heldig-
vis råd for. Flæskeben og svinelunger! 

Musvåger på foderbrættet
Flæskeben og svinelunger er guf for rov-
fugle som musvåge, havørn og glente. 
Har man mulighed for at fodre et lidt 
afsides sted, hvor man kan snige sig uset 
til, så vil man helt sikkert snart få besøg 
af musvågen. Musvåger vænner sig for-
bavsende hurtigt til en smule forstyrrel-
se. Jeg har f.eks. her i vinter fodret mus-
våge i min egen have i Næstved, som 
ligger kun fem minutters gang fra cen-
trum. 

Lidt større udfordringer er der i fod-
ring af havørn, men det kan lade sig 
gøre. Jeg besøger jævnligt en kammerat 
som fodrer havørne i baghaven ved sit 
hus på Lolland! 

Sådan griber du det an
Vil man fodre rovfugle, er der en række 
ting, man skal være opmærksom på. 
Det er kun tilladt at anvende fersk kød, 
indmad eller fisk, hvis produkterne 
stammer fra en autoriseret fødevare-
virksomhed og er godkendt til konsum. 

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejelder ved  
Fugleværnsfonden

Sådan får du  
vilde rovfugle 
lige til døren

Fotos: Allan Gudio Nielsen
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De gange, jeg har anvendt svinelunger 
til at fodre havørne og glenter, har jeg 
hentet dem på mindre slagterier. Til 
musvåger køber jeg flæskeben i det lo-
kale supermarked. De er billige, nemme 
at fastgøre og så er det nemt at fjerne de 
afgnavede ben, så de ikke tiltrækker rot-
ter. Angående skadedyr så er det altid 
en god ide at hæve foderpladsen et styk-
ke over jorden. Husk at det ikke er til-
ladt at anvende dele fra eller hele selv-
døde dyr, som f.eks. døde pattegrise 
eller trafikdræbte dyr. 

God fornøjelse – glæder mig til at se 
det første undervisningsforløb med rov-
fugle ved naturskolen! 

 o
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Fem gode tips 
til at komme 
godt i gang med 
at lære rovfuglene 
at kende

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejelder ved  
Fugleværnsfonden

Foto: A
llan G

udio N
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Gå ikke ned på udstyr
Køb en ordentlig kikkert og eventuelt et teleskop. Man kan komme langt med en 
billig Fokus-kikkert, men der er altså en grund til, at fuglefolket køber dyrt. Overvej 
også at anskaffe et kamera med en rimelig linse. Fyr løs på fugle, du er i tvivl om – 
billederne er ikke beregnet til forsiden af næste Naturvejleder, men til at tjekke felt-
kendetegn. Fugle, man er i tvivl om, kan ofte bestemmes ved at zoome ind på kame-
raets lille skærm, enten i fællesskab blandt ligesindede i felten eller man kan vente 
til man er hjemme hvor der er god hjælp at hente på diverse hjemmesider. 
www.fugleognatur.dk er et godt sted at begynde, hvis man er i tvivl. 

Tag ud på trækstederne og lær det på den ”hårde” måde! 
Fuglesang kan ikke læres ved kun at lytte til en CD, når man står i køkkenet og  
vasker op. Det rykker først for alvor, når man er i naturen og ser og lytter til fuglen. 
Det samme gælder rovfugle. Så ud med kikkert, håndbog og teleskop - igen og igen 
og igen. På træksteder som Hyllekrog, Skagen, Dovns Klint, Hellebæk mfl. står der i 
træksæsonen altid ornitologer. Mange deler med glæde ud af deres viden. Husk, 
hvad der undertiden kan virke som en sur afvisning når man nærmer sig en sådan 
koncentreret, mumlende ornitolog, der står bøjet over sit teleskop, ikke nødvendig-
vis er det. Jeg lukker også totalt ned, hvis der er noget godt i sigte, men er ikke til at 
slippe af med, når der er pause mellem de gode obs. Sådan er de fleste feltfolk – og 
er der noget federe end at dele ud af sin viden, når man selv har set lyset?  

Tag med på offentlige fugleture
Man kan komme rigtig, rigtig langt på kort tid, hvis man bider sig godt fast i krave-
benet på turlederen og lytter og noterer undervejs. Ofte er det en meget engageret 
formidler, som gider at gentage feltkendetegn i det uendelige. Drop med det samme 
turledere, som ikke magter dette og find en ny – der er mange gode derude! DOF 
afholder også rovfuglekurser, som kombinerer teori i klasseværelset og praksis i  
felten. Tjek din nærmeste lokalafdeling. Drop det dyre lederkursus og hyr i stedet en 
af dine dygtige naturvejlederkollegaer, eller en anden dygtig formidler af rovfugle i 
felten og få et egoistkursus. Du bliver et meget bedre menneske og naturvejleder!  

Lær lidt rovfugle fænologi  
– altså hvor og hvornår ser vi rovfugle i Danmark 
En lys rovfugl i januar er bare IKKE en fiskeørn – punktum! Den er i Afrika eller 
Sydeuropa på denne årstid. Hvepsevåger topper i antal sidst i august eller først i  
september. Så ser du en flok store sydtrækkende rovfugle sidst i oktober, så er det 
med garanti ikke hvepsevåger, men højst sandsynligt musvåger. Man kan komme 
rigtig, rigtig langt ved at læse lidt på lektien og får en masse foræret som formidler. 
Anskaf ”Rovfugle i felten” af Klaus Malling Olsen og Carl Christian Tofte. Klart den 
bedste bog når det gælder tekst og illustrationer. ”Fugle i felten” af Killian Mullarney 
kan også varmt anbefales. Til lidt baggrunds viden om de danske rovfugle er ”Fug-
lene i Danmark” af Hans Meltofte ok, men vil man lidt mere, så er det om at få fat i 
serien ”Handbook of the Birds of the World”.

Lær først de almindelige arter godt at kende
Er du i tvivl om, det er en almindelig eller sjælden rovfugl, så er det nok en almin-
delig – ofte en musvåge. Når det er sagt, så varierer dragten hos musvågen utroligt 
meget, og ser man bort fra tamduen, findes der ingen anden dansk fugl med et mere 
varieret udseende. Så der er lidt af få styr på i starten, men man vil hurtigt opdage, 
at så svært er det heller ikke, og lysten til at putte mere på, kommer helt af sig selv.  
Acceptér at der altid vil være fugle, du ikke kan bestemme, sådan er det for alle – 
også erfarne fuglekikkere.

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Fem gode tips 
til at formidle 
rovfugle i felten

Følg en fugl - og få andre til at følge med
Kan du se at en rovfugle i det fjerne har kurs mod din gruppe, så følg i fællesskab 
fuglen hele vejen, fra den er en prik og til den forsvinder bag jer. Kommenter un-
dervejs dens udseende, både hvordan den ændrer farver efter baggrund og lys samt 
form alt efter hvor fuglen befinder sig. 

Gentag gerne øvelsen flere gange på en rovfugletur – gerne samme art. Lad en af 
deltagerne prøve fugl nummer tre – snart står de andre i kø for også at prøve! Det 
sjovt og lærerigt for alle. 

Kredsende rovfugle er guf for en formidler. Hvis muligt, så vælg en fugle ud i flok-
ken og giv jer tid til at kikke på vingestillinger og farver. Benyt også chancen til at 
lege Volborg – termik, skytyper m.m. Folk elsker praktisk meteorologi og et klassisk 
spørgsmål er: ”Hvornår er det bedst at se trækkende rovfugle her?”. Altid et dejligt 
spørgsmål for så ved man, at de er godt på vej og ved at være hooked! 

Af Allan Gudio Nielsen, 
naturvejelder ved  
Fugleværnsfonden

Foto: A
llan G

udio N
ielsen
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”Jizz” 
– helhedsindtrykket af en 
fugl, dens form og flugt-
måde – dens personlig-
hed. Oprindeligt stammer 
det fra et engelsk militær-
udtryk brugt under  
Anden Verdenskrig: GISS 
(General Impression of 
Size and Shape).

Kalenderår (K) 
En fugl er i sit første  
kalenderår (1K) fra  
udklækning til 31.12. 
samme år, sit andet  
kalenderår (2K) fra 1.1.  
til efterfølgende 31.12. 
etc. 

Hvis muligt, medbring ekstra kikkerter og teleskop
Mange tropper op med en teaterkikkert eller det der er værre – så de får en stor op-
levelse, når de pludselig kan se noget! Hjælp konstant folk med at indstille telesko-
pet – det kræver øvelse at bruge et teleskop, og stor er glæden når rovfuglen toner 
skarpt frem i teleskopet. 

Udstyr evt. teleskopet med et sigtekorn i form af en strips, hvor snippen udgør 
sigtekornet. Se foto. Det kan for nybegyndere være en god hjælp, når rovfuglene 
skal findes og følges på himlen. 

Brug gerne medbragte ”ting”  
der underbygger din formidling
Er der havørn i området, vil snakken helt 
sikkert falde på det store vingefang – ”som 
en dør”. Alle ved hvor høj en dør er, så det 
er et godt billedligt udtryk, men jeg med-
bringer alligevel ofte mit havørne-halstør-
klæde. Se foto. Det kan hurtigt foldes ud og 
illustrere det store vingefang. Der er syet 
gange i tørklædet, så man kan indføre en 
pind, så vingen ikke er så slasket. 

Jeg har ofte en lamineret udgave af havør-
nens forskellige kalenderår med. Få DOF 
til at sende en til dig. Ellers medbringer jeg 
som regel ikke andet end et par felthåndbø-
ger.

Gentag feltkendetegn i det uendelige 
Tegn i luft, på jorden, på et stykke papir, peg i felthåndbogen (Fugle i felten eller 
Rovfugle i felten), zoom ind på deltaljer på det billede, du har taget af fuglen med 
dit kamera,  osv, osv – men først når fuglen har passeret. Mens fuglen er i syne, bru-
ges tiden på at sikre, at alle er med og ser på den samme fugl. Peg som en gal og 
brug skyer eller andet i landskabet til at pejle folk ind på, hvor fuglen nu er. 

Selvom øjenkontakt er vigtigt når man er formidler, så vær ikke nervøs for også at 
snakke og forklare, mens du selv følger fuglen og skifter mellem det blotte øje, kik-
kert og teleskop. Det kan folk sagtens forstå er nødvendigt – de står jo næsten alle 
sammen og gør det samme! 

Og vær nu lidt begejstret! En god trækdag er en fest og rovfugle er fede – det skal 
fejres!  

Drop fagtermerne og vær ikke bange for være banal
Vær ikke bange for at gentage feltkendetegn på almindelige rovfugle. Dem som alle-
rede har lært at kende forskel på musvåge og fjeldvåge, skal nok træde et skridt og 
hjælpe med at obse fugle. Så har de måske senere brug for hjælp. 

Drop prikornitologien til når du er sammen med ligesindede, men vær ikke bange 
for at lære den besøgende hvad udtryk som kalenderår og ”jizz” betyder. Nye bota-
nikere skal også lære udtryk som skulper,  randkroner og kirtelhår. Se boks. 

Brug også gerne lidt tid på at forklare forskel på våger, høge, falke, kærhøge, glen-
ter og ørne. Og gør det lidt sjovt ved at prøve at i talesætte rovfuglene og nogle gan-
ge ligefrem ”være” dem. Folk husker virkelig godt når naturvejlederen er på slap line 
og leger den arrogante lærkefalk, den sindssyg hurtige dværgfalk, ”piskeriset”, eller 
basker rundt som en superfokuseret fiskeørn med hængende vinger. 

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Et fuglekald lyder fra din  
mobil – det betyder, at du  
har fundet det rigtige sted.  
Nu gælder det om at kunne 
genkende kaldet og matche 
det med den rigtige fugl.

Posterne kalder!
Der er sat nogle små cirkler på et orien-
teringskort. Cirklerne markerer, at her 
er de poster som skal findes. Men po-
sterne er ikke til at se. Derimod giver 
mobiltelefonen lyd fra sig, når posten er 
lokaliseret. Det er en ’lydpost’ og lyden i 
dette tilfælde, er et kald fra en rovfugl. 
Ved hver af de 10 poster på ruten gem-
mer sig et fuglekald fra en de 10 mest 
almindelige ynglende rovfugle i Dan-
mark. 

Travel tales 
Teknikken bag er en app som hedder 
TravelTales. Den afspiller automatisk en 
lydbid når den tilhørende lokalitet pas-
seres. Opbygningen af en tur er enkel. 
Man indtaster det GPS koordinat, der 
skal aktivere lyden, angiver i hvor stor 
en radius om koordinatet, lyden skal 
udløses og ’vedhæfter’ den tilhørende 
mp3 fil.

Hver tur er derfor helt stedsspecifik. 
Lydene ligger knyttet til de bestemte lo-
kaliteter og man skal altså ud og finde 
posterne selv, for at høre fuglenes kald. 
Man kan ikke afprøve den hjemme fra 
sofaen.

Udviklet af orienteringsløber
’Find vej med fuglene’ er tænkt som et 
tilbud, der kan bruges på egen hånd.  

Find vej  
med fuglene

Af Anne Marie V. Kamilles,  
naturvejleder i Danmarks 
Idrætsforbund
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Llink til instuktionsvideo om, hvor-
dan du laver en tur med TravelTales

Via hjemmesiden henter 
man turen ned på mobilen 

og printer kortet med lydpo-
sterne markeret. På bagsiden 
af kortet er billeder og info 

om de 10 fugle, samt et lille 
skema så man kan matche bille-

de af fugl med lyd fra fugl. Man 
kan evt. angive facit med småt.

App’en er udviklet af en orien-
teringsløber og koblingen til na-

turformidling er opstået i regi af 
’Find vej i Danmark’ som på www.
findveji.dk tilbyder en tilgængelig 

udgave af orienteringsløb, med gratis 
kort til download og mulighed for at 

lægge opgaver på 6000 poster over 
200 steder i landet. 

Brug selv lydene
Naturvejleder i Danmarks Idrætsfor-
bund, og projektleder for ’Find vej i 
Danmark’ i Dansk Orienterings-For-
bund Anne Marie V. Kamilles har fået 
lavet i alt 34 forskellige fuglelyde. De 
ligger på findveji.dk som mp3 filer og 
kan frit benyttes af alle, også naturvejle-
dere, der vil bruge dem til at lave en 
Find vej mobil-quiz eller den omtalte 
app. 

De 10 rovfugle er valgt ud fra at de 
alle yngler i Danmark, og så adskiller 
deres kald sig tilstrækkeligt til at man 
kan differentiere dem fra hinanden. Det 
er dog nok de færreste der kan klare alle 
10 uden fejl i første forsøg, men man 
bliver klogere på fuglene og får skærpet 
sin opmærksomhed til næste gang man 
måske hører dem i virkeligheden. 

Udover rovfuglene er der lavet lydfiler 
med 12 mere almindelige ’skov’fugle og 
12 vandfugle, og i øvrigt 12 danske 
skovpattedyr.

Mobil-quiz for alle
Lydene kan også bruges i Find vejs mo-
bil-quiz. På hver af de over 6000 poster, 
der er i Find vejs system kan der lægges 
opgaver, som skal løses på mobiltelefo-
nen ved posten. Hvor app’en er ’håndfri’, 
når først den er hentet ned og tændt, 
kræver mobil-quizzen interaktion med 

brugeren, da der skal svares på et 
spørgsmål før man kan komme videre 
til næste post. Igen kunne man lægge 
rovfuglens kald eller et billede af fuglen 
ind og spørge: ”Hvilken fugl hørte/så du 
her? var det en tårnfalk, en havørn eller 
en musvåge?” Systemet giver det kor-
rekte svar efterfølgende og holder styr 
på point hvis flere dyster mod hinan-
den.

Alle kan få eget log ind og adgang til 
at oprette mobil-quiz ruter på de eksi-
sterende poster i systemet. Systemet er 
udviklet med støtte fra Nordea-fonden 
og Friluftsrådet og tanken er, at natur-
vejledere kan lave ruter som kan benyt-
tes fx uden for Naturskolens åbningstid, 
eller hvis der er mange brugere på en 
gang. 

Afprøv konceptet 25. april
Brug For skolerne er det en oplagt måde 
at koble læring og bevægelse og en nem 
måde at strukturere og give indhold til 
udeundervisning. Det er primært skole-
lærere, der til dato er oprettet i systemet 
og selv laver opgaveruter. Fugle-lydfiler-
ne er endnu så nye, at de bare ligger og 
venter på at nogen vil oprette mobile 
ture, enten mobil-quiz eller lydposter i 
Tur-app’en, med dem. På Find vej Da-
gen 25. april 2015 vil man over 40 steder 
i landet kunne afprøve konceptet og 
måske få inspiration til hvordan man 
kan bruge de forskellige ’Find vej’ tilbud 
i formidlingen.

Kom i gang
På findveji.dk kan man finde vejledning 
og en videoinstruktion i, hvordan man 
opretter såvel en Tur-app’ som en mo-
bil-quiz. For at benytte app’en skal man 
have en licens. Det nemmeste er at sam-
arbejde med den lokale orienteringsklub 
og bruge deres licens og kort. Ellers 
kontakt Anne Marie, så finder vi en løs-
ning der passer til jer. For at kunne op-
rette mobil-quiz skal man bare skrive en 
mail, så får man brugernavn og pass-
word tilsendt. Der er faktisk også øko-
nomisk støtte at hente i hele 2015, til at 
udarbejde andre lydfiler og til at trykke 
folder og kort. 

Skriv til: Anne Marie V. Kamilles, na-
turvejleder@dif.dk eller amk@do-f.dk 
Tlf: 41 96 93 77.

 o
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”Jeg har en ægte levende 
ugle! Han heder ”Kamante” og 
er en vaskeægte hvidmasket 
afrikansk dværghornugle-han! 
Han er en afrikansk ugle, men 
er udklækket hos en falkoner i 
det nordjyske” fortæller Karen-
Louise Smidth.

Et trækplaster af de store
Kamante har jeg haft i snart 4 år, og han 
har hilst på rigtig mange børn og voks-
ne ved små og store events og arrange-
menter. Jeg har også været på lokal-tv 
med ham flere gange.

Han er altid et trækplaster af de helt 
store, og jeg bruger ham til at formidle 
ugler og rovfugle. Da han er på størrelse 

med en kirkeugle, bruger jeg ham i sær 
til at formidle om disse små danske ug-
ler. Kirkeuglerne havde jeg i min bagha-
ve, da jeg var museumsleder på Herre-
gåden Hessel i Vesthimmerland, og 
siden da har jeg tænkt meget på, hvad 
den bedste måde at skabe opmærksom-
hed og interesse omkring denne lille 
truede ugle kunne være. 

De foredrag og arrangementer, der 
bliver lavet om kirkeugler tiltrækker jo 
kun de folk, der allerede er op-taget af 
ugler. Derfor tænkte jeg, at ”almindeli-
ge” børn og voksne skulle have mulig-
hed for at komme helt tæt på. Men jeg 
indrømmer, at jeg også selv altid har 
haft en passion for at kunne komme helt 
tæt på både rovfugle og ugler, så det var 
ikke kun i ren og skær i formidlingsøje-
med, at jeg anskaffede mig en lille ugle.

Naturvejlederens 
helt egen ugle

af Karen-Louise Smidth,  
naturvejleder

De mange nysgerrige børn 
samt levende og døde ugler 
er fra et stort arrangement 
om rovfugle og ugler på  
Løvbakke Naturcenter nord 
for Herning. 
Her havde vi taget diverse 
gamle udstoppede danske 
ugler med – og levende 
mus, som jeg aflivede til  
uglefoder samt døde små 
daggamle hanekyllinger. 
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Ofte stillede spørgsmål:
Er ugler meget kloge? 
Beklager, ugler er ikke kloge i vi menneskers termi-
nologi. Så hvorfor har naturvejle-derne lige valgt en 
ugle som symbol? Mange tror, at ugler er kloge og 
kan lære en hel masse ting. Det kan de ikke, i så fald 
er det bedre med en almindelig undulat. I den græ-
ske mytologi har klogskabens gudinde Athene ofte 
en ugle hos sig i jagtøjemed. Derfor denne misfor-
ståelse omkring ugleklogskab.

Har han et stort bur? 
Ja, der er lovkrav om at en ugl skal kunne flyve i et 
stort rum på 2,5x3x2,5 meter. Men han flyver ikke 
meget i løbet af en dag. Han er jo et rovdyr og flyver, 
når han er sulten eller hvis sol og vind ikke lige er 
optimale, der hvor han sidder. Det er meget under-
ligt, at vi i Danmark har regler for uglebure men in-
gen regler for burhøns, kanariefugle og undulater, 
fugle, der har et meget større naturligt behov for be-
vægelse end ugler har.

Hvad får Kamante at æde? 
Han får normalt to kyllinger eller mus om dagen, 
selvom han ikke er særlig stor. Nogle gange finder 
jeg spidsmus rundt omkring, som mine katte fanger, 
men ikke æder. Spidsmusene kan Kamante også 
godt lide.

Hvor gammel kan den blive? 
Jeg håber han kan blive mindst 15 år.
Skal man være voksen for at have en ugle? Ja, det er 
helt klart. En ugle kræver daglig pasning og fodrin-
gen er ikke bare nogle små hirsefrø i en skål. Den 
store modeugletrend og Harry Potter har virkelig sat 
ugle-griller i hovedet, især på piger fra 8-12 år.
 
Kan den ikke bide din finger over? 
Det gør Kamante ikke, men hans nålespidse klør kan 
nogle gange godt sætte dybe huller i min hånd, hvis 
jeg er for doven til lige at tage en handske på!

Er det en sjælden ugle og kan man 
ikke bare fange en ugleunge ude i en 
skov? 
Han er ikke en sjælden fugl i det centrale og sydlige 
Afrika. Kamantes forældre og bedsteforældre og 
endnu længere tid tilbage er fangenskabsugler. I 
Danmark er kun tilladt at have ugler, der er mere 
end 2. generations afstamning. Kamante er også 
chipmærket og DNA-testet, så der er helt styr på 
hans familieforhold. Man må selvfølgelige ikke tage 
vilde danske ugler i fangenskab eller andre vilde dyr 
fra naturen.

Kan Kamante flyve frit i skoven? 
Jeg har faktisk altid en snor i ham udendørs. Jeg hol-
der så meget af ham, og vil så nødigt miste ham og 
hvis han er mæt, vil han bare flyve op i et træ og ikke 
komme ned, før nogle krager eller en duehøg ville 
snuppe ham.
 
Hvorfor hedder han Kamante? 
Kamante er et afrikansk swahili navn men det kan 
udtales også på dansk. Det er også navnet på Karen 
Blixens kok. Karen Blixen havde også selv en tam 
ugle, som hun tegnede og malede. Ja, derfor synes 
jeg, at det er et godt navn til min lille ugle. Han lyder 
ikke sit navn, så han er nok helt ligeglad.

Formidling af liv, død, fødekæder  
og truede arter
Når jeg er i byen med Kamante har jeg 
altid døde eller levende daggamle hane-
kyllinger og mus med. Mus og kyllinger 
optager børnene i længere tid end Ka-
mante selv gør, for mus og kyllinger afli-
ver jeg, og kyllingerne tager jeg altid 
blommen ud af, inden de bliver til ugle-
foder. 

Nogle gange, hvis jeg er sammen med 
helt små børn, så laver jeg et lille uden-
dørs museteater, med efterfølgende ”dis-
kussion” af, hvordan det er med føde-
kæderne i naturen. Større børn er meget 
interesserede i de truede dyr, og der er 
Kamante en rigtig god indgangsvinkel. 
Hvis du som naturvejleder vil vide mere 
om at have en levende ugle med i din 
formidling, er du velkommen til at kon-
takte mig på ngoks@herning.dk

 o

Børnene må gerne røre 
”Kamante”, men kun på 
kløerne, da hans fjerdragt 
ellers vil blive helt affed-
tet eller slidt op, som et 
bamsedyr.
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I 2007 fik Stevns Klint igen 
ynglende vandrefalke efter de 
havde været forsvundet i godt 
50 år. 

Det var forventet af flere grunde: Histo-
risk set har der altid været ynglende 
vandrefalke på klinten; vandrefalken var 
generelt i fremgang i Nordeuropa; Møns 
Klint havde siden 2001 igen haft yng-
lende vandrefalke; siden 2006 havde et 
vandrefalkepar holdt til ved Stevns Klint 
- de dog var for unge til at yngle.

Falkealarm: Hvad gør vi nu?
Selv om det var forventet, måtte man 
måtte alligevel i gang med nogle overve-
jelser, da yngleforsøget var en realitet. 
Jeg var ikke selv naturvejleder på Stevns 
på det tidspunkt, men jeg har fået en 
god overlevering og indblik i historik-

ken af min forgænger på Stevns Natur-
center, naturvejleder Peer Nørgaard.

I de sene vintermåneder 2007 begynd-
te vandrefalkeparret at udvise ynglead-
færd og havde valgt sig et redested. En 
lokal DOF-mand, Lars Adler Krogh, 
havde fulgt fuglene tæt i den tid, de hav-
de opholdt sig på ved klinten. Da han 
så, at de tilsyneladende ville gøre et yng-
leforsøg, henvendte han sig til Peer Nør-
gaard. Peer fik gennem sin ansættelse i 
kommunen til opgave at lave en plan for 
forvaltning, formidling og kommunika-
tion angående falkeparret.

Peer tog kontakt til en af Danmarks 
førende vandrefalk-eksperter, Niels Pe-
ter Andreassen, der havde fulgte falkene 
på Møns Klint tæt. Han gav sammen 
med andre DOF-folk den faglige spar-
ring på, hvordan den hårfine balance 
mellem formidling og beskyttelse af de 
sjældne fugle kunne håndteres.

Af Kirsten Føns, naturvejleder 
ved Østsjællands Museum

Da vandrefalken 
flyttede ind

Foto:  Steen Drozd Lund
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En bekymring var naturligvis forstyrrel-
ser af fuglene. Stevns Klint Trampesti 
går lige hen over redestedet, og en 
strækning, hvor vandrefalkene havde 
slået sig ned, benyttes af flere hundrede 
vandrere ugentligt i sommerhalvåret. 
Interessen for falkene ville forventeligt 
få færdslen til at stige, og interesserede 
og nysgerrige kunne forventes af gøre 
ophold og forsøge at komme så tæt på 
som muligt. Ophold og højrøstet adfærd 
var det, der ifølge eksperterne kunne 
forstyrre fuglene.

Dilemmaet mellem formidling  
og beskyttelse
Denne bekymring kolliderer jo med en 
naturvejleders naturlige ønske om at 
formidle den gode og spændende nyhed 
om tilbagekomsten af et sjældent dyr. 
Ønsket var derfor at etablere et iagtta-
gelsessted mere end 100 meter væk fra 
reden, en afstand man vurderede, ikke 
ville genere fuglene. På stedet skulle der 
opstilles et skilt med information om 
den sjældne fugl, den gode historie om 
dens tilbagekomst og om, hvordan pub-
likum kunne tage hensyn til falkefamili-
en. 

Ønsket var også, at der kunne afhol-

des ture til stedet, hvor publikum ved 
hjælp af teleskop og kikkert kunne få lov 
til at opleve fuglene, og få en unik na-
turoplevelse. En skærpet opmærksom-
hed fra befolkningen kunne også have 
en præventiv effekt på potentielle æg- 
og falketyve. Man regnede ikke med at 
den præcise udpegning af redestedet 
ville føre til at folk kom for tæt på, da 
klintekanten ovenfor reden var bevokset 
med tæt krat på et par meters tykkelse.

Men da skiltet ikke kunne opstilles på 
privat grund ved selve stedet på Stevns 
Klint Trampesti, der er baseret på frivil-
lige aftaler med lodsejere, blev løsnin-
gen blev i stedet et informationsskilt ved 
Lilledalsvej, der er en adgangsvej til 
trampestien et par kilometer fra rede-

Foto: Kirsten Føns

Falkene ved reden. 12.06.14
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stedet. Her blev blot informeret om, at 
vandrefalkene yngler i området mellem 
Stevns Fyr og Mandehoved, en stræk-
ning på godt fem kilometer. 

Forstyrrelse af luftrummet
En anden bekymring var flyvning med 
paraglidere og ultralette fly, der ofte ses 
ved Stevns Klint, specielt ved østenvind. 
Det område, hvor vandrefalkene holdt 
til, var et populært sted at flyve, og fal-
kene lod sig tydeligvis forstyrre, når pa-
ragliderne kom for tæt på. Stevns Kom-
mune havde derfor et ønske om at 
etablere flyveforbudszone i ynglesæso-
nen (fra medio marts til 1. juli) i en to 
kilometers zone omkring redestedet, 
hvilket dog viste sig ikke at være muligt. 
Derimod lykkedes det at få en aftale i 
stand med foreningerne, der organiserer 
paragliderne og piloterne i de ultralette 
fly, om at henstille til, at der ikke flyves i 
området i ynglesæsonen. Aftalen er ble-
vet respekteret og overholdt lige siden 
og fornyes hvert år, når falkene har etab-
leret sig.

Udfordring med fuglefotografer
Året efter vandrefalkenes første yngle-
forsøg, flyttede falkene reden til en pla-
cering, der i den grad var en appelsin i 
turbanen på Stevns Naturcenter. Fugle-
ne fandt en hylde på klinten lige uden-
for naturcenteret på Mandehoved, og 
har med kun et par undtagelser ynglet 
der hvert år siden. Og ikke nok med det, 
reden var synlig fra et udmærket obser-
vationssted ca. 120 meter derfra. En af-
stand, hvor det ikke så ud til at genere 
falkene, at folk tog ophold. Formidlings-
mæssigt var det en gave, og området var 
besat af fuglefotografer og andre inte-
resserede i alle døgnets lyse timer. Ud-
fordringen var dog nu, at nogle fotogra-
fer i deres iver efter pletskuddet gik ned 
på nogle afsatser på klinten, ganske tæt 
på reden, hvilket fuglene sig helt klart 
lod sig forstyrre af.

Vi havde med vilje hidtil ikke sat af-
spærringer op, da vi frygtede at netop 
det, kunne anspore nogle til at gå ned 
på afsatserne. Men de ivrige fuglefoto-
grafer fik trådt en lille sti, hvilket bare 
gjorde at flere gik derned. Derfor valgte 
vi for første gang i 2010 at opsætte af-
spærringer sammen med skilte om vig-
tigheden at tage hensyn til fuglene. Det 

havde helt klart en effekt, men jeg har 
dog også oplevet en enkelt gang at af-
spærringer helt bevidst er fjernet. I yng-
lesæsonen går jeg ofte ud og taler med 
fuglefotograferne, både for selv at holde 
øje med falkene og få nyt om dem, men 
også for at signalere, at der bliver holdt 
øje med at sikkerhedsafstanden bliver 
overholdt.

De fleste fuglefotografer er hensyns-
fulde, og der er efterhånden blevet etab-
leret en god kultur og en selvjustits ved 
falkereden. Siden 2010 har vi hvert år 
sat skilte op i ynglesæsonen om at vise 
hensyn til de ynglende vandrefalke, ikke 
kun lige ved redestedet, men i hele om-
rådet ved Mandehoved. Desuden har vi 
opsat et permanent informationsskilt på 
Flagbanken, der er et picnic-område ca. 
200 meter fra det mest benyttede yngle-
sted.

Afbalanceret formidling og  
information af vandrefalkene
Jeg har aldrig holdt offentligt ture eller 
udbudt skoleture, hvor man kommer ud 
at se vandrefalken, hvilket har været helt 
bevidst, for ikke at få for meget færdsel i 
nærheden af redestedet på én gang. 
Men hvis en gruppe efterspørger det, 
går vi til observationsstedet med tele-
skop og kikkert, så gruppen kan få den 
gode oplevelse. Forinden har de natur-
ligvis fået instruktion i god opførsel 
derude (ingen høje råb m.v.).

Når vandrefalkene er gået i gang med 
rugningen, har jeg udsendt pressemed-
delelse om det i lokale medier, på hjem-
meside og Facebook, men dog aldrig 
udpeget redens helt præcise placering. 
Pressemeddelelsen indeholder altid an-
visning til god opførsel i nærheden af 
redestedet.

Falkeungerne er nogle år blevet ring-
mærket, afhængigt af redens placering. I 
den forbindelse er pressemeddelelsen 
om begivenheden altid blevet udsendt 
efter ringmærkningen, da vi ikke ville 
risikere at denne allerede meget stres-
sende begivenhed for fuglene bliver eks-
tra stressende ved stort publikumsfrem-
møde. Pressen er dog nogle gange blevet 
inviteret til at overvære ringmærknin-
gen, og det lokale Dagbladet Køge og 
TV2 Øst har været forbi og lave indslag 
i den forbindelse.

 o

En af falkeungerne i 
forbindelse med 
ringmærkning.

Falkene formidles bl.a. på  
skiltene i området.

Foto: Kirsten Føns
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De Danske Ugler 
– en bestandsvurdering

Hvis der er én 
herhjemme, som 
har styr på de 
danske ugler, 
så er det Klaus 
Dichmann. 

Klaus har fulgt 
bestandsudvik-
lingen tæt de  
seneste årtier, og 
brugt oceaner af 
tid på at hjælpe 
og formidle de 
ofte trængte  
ugler. 

I denne artikel 
tager Klaus os på 
en rundtur til de 
danske ugler og 
giver en status 
på hvordan det 
går derude.

Af Klaus Dichmann, 
DOF’s uglegruppe

Kirkeugle – på vej i graven…

Det ser rigtig, rigtig skidt ud for kirke-
uglen herhjemme. Selv med Skov- og 
Naturstyrelsens bevilling på 2,1 mio. kr. 
i 2009 til projektet ”Hjælp kirkeuglen” 
er bestanden, på trods af den økonomi-
ske indsprøjtning og en storstilet ind-
sats, fortsat i tilbagegang og i fare for 
helt at forsvinde inden for ganske få år. 
Projektet, som blev ledet af AgriNord i 
et Grønt Partnerskab mellem landbofor-
eningen AgriNord, Dansk Ornitologisk 
Forening, Danmarks Naturfrednings-
forening og Vesthimmerlands, Rebild 
og Aalborg kommuner er nu afsluttet.

På trods af flere konkrete tiltag, som fx 
at opsøge kontakt til ejere med kendt og 
potentiel forekomst af kirkeugler, fod-
ring i yngletiden, ophængning af rede-
kasser, biotoppleje fx gennem sikring af 
afgræssende arealer nær redestederne, 
afværgeforanstaltninger for at reducere 
dødeligheden og afholdelse af offentlige 
møder/ugleture, skete der ikke den 
markante stigning i bestanden, man 
havde håbet på. Selv om ungernes over-
levelseschance blev forøget betydeligt på 
grund af den forøgede fødetilgang, fort-
satte den negative udvikling i bestan-
den. 

I 2014 vurderes bestanden til at være 
omkring 15 par eller mindre med ker-
neområdet i Vesthimmerland. En halve-
ring i bestanden i forhold til 2013!! Der 
er flere årsager til kirkeuglens dramati-
ske tilbagegang herhjemme. En vigtig 
årsag er uden tvivl modernisering og 
nye driftformer i landbruget herunder 
færre husdyrbrug. Der er åbenbart ikke 
længere plads til kirkeuglen i det frise-
rede danske landskab. 

Foto: Allan Gudio Nielsen
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Perleugle – har 
tilsyneladende bidt sig fast
Pu-pu-pu… Tidligere skulle man enten 
en tur til de norske og svenske skove el-
ler et smut syd for grænsen, for at høre 
perleuglens bløde, fløjteagtige toner i 
det tidlige forår. Det er ikke længere 
nødvendigt. Flere steder i Jylland og på 
Bornholm yngler der perleugler, som er 
en forholdsvis ny ynglefugl herhjemme. 
De første ynglefund blev gjort i 
1970’erne og selvom arten svinger i an-
tal fra år til år, afhængigt af fødetilgan-
gen i det tidlige forår, så ser det ud til, at 
den har bidt sig fast herhjemme, og be-
standen holder sig nogenlunde stabilt 
over årene. Antallet af perleuglepar i 
Danmark i 2014 steg med et enkelt yng-
lepar. I 2014 blev der således i alt regi-
streret syv sikre ynglepar mod seks yng-
lepar i 2013.

Ringmærkning giver ny viden
Som et led i Zoologisk Museums pro-
jekt: Indvandring, spredning og sted-
trofasthed hos perleugler ynglende i 
Danmark, 2009, prioriteres ringmærk-
ningen af hunnerne og deres unger højt, 
idet der fortsat er flere åbne spørgsmål 

som ønskes afdækket: Hvor forsvinder 
ungerne hen, efter de har forladt rede-
kassen, hvorfra sker indvandringen til 
Danmark, hvor gamle bliver perleugler-
ne osv..

Formodningen om, at perleuglens 
indvandring til Jylland er sket sydfra, 
blev væsentligt bestyrket i 2014 efter at 
en tysk perleuglehun blev fanget og af-
læst i en redekasse i maj i en midtjysk 
plantage. I selvsamme plantage blev 
årets anden interessante observation 
gjort, da en anden perleuglehun blev 
fanget og aflæst i sin redekasse som væ-
rende en unge fra 2012, ringmærket ni 
km derfra i en nordligere beliggende 
plantage.

Går gerne i kasser
Perleugler yngler ofte i gamle sortspæt-
tehuller, men går meget gerne i opsatte 
redekasser. Så skulle du være heldig at 
høre perleugle i dit område, så forsøg at 
sætte et par redekasser op. På Dansk 
Ornitologisk Forenings hjemmeside un-
der perleugle, er der en fin beskrivelse, 
af hvordan man bygger en perleuglekas-
se, og hvor og hvordan den skal opsæt-
tes. 

Redekasse til perleugle.

Foto: Klaus Dichmann
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Slørugle – atter i fremgang

Sløruglebestanden er atter i jævn frem-
gang i Danmark efter de to hårde vintre 
i 2009/2010 og 2010/2011, hvor ca. 90 
procent af bestanden døde af sult og 
kulde. En større undersøgelse med tit-
len: Winter starvation in Danish Barn 
Owls, er beskrevet i Dansk Ornitologisk 
Forenings Tidskrift, DOFT. 108. årgang 
nr. 2. 2014.  

Den nuværende bestandsstørrelse 
vurderes i 2014 at være på 80-100 par, 
men en koordineret bestandsoptælling 
på landsplan har dog ikke været foreta-
get de senere år, og derfor beror denne 
fremgang alene på et velkvalificeret 
skøn.

Hvis de kommende vintre forbliver 
milde, vil bestanden hurtigt vokse sig 
stor igen, og måske nå samme højde 
som i 2009, hvor der i alt blev registreret 
492 ynglepar. Ikke mindst med det fak-
tum in mente, at der overalt i landet 
hænger tomme redekasser, som kun 
venter på at få besøg af et forelsket slør-
uglepar. På hjemmesiden www.tytoalba.
dk kan man se en vejledning til, hvor-
dan man bygger en sløruglekasse, og 
hvordan den skal placeres. 

Stor hornugle 
– her går det godt

Siden genindvandringen til Danmark i 
1984 fra Tyskland, efter 100 års fravær 
som dansk ynglefugl, er flere meldinger 
fra lokale lods- og skovejere samt orni-
tologer, om fund af stor hornugle-par i 
jyske plantager og skove et tydeligt bevis 
på, at bestanden herhjemme er i god 
vækst. Bestanden i Danmark vurderes i 
2014 til at være på 60-80 par. Bestands-
stigningen skyldes især, at uglens tilpas-
ningsevne i det danske landskab er for-
bløffende god, både med hensyn til valg 
af redested og i variationen af byttedyr. 
Formentlig vil uglen også sprede sig til 
Fyn og Sjælland i de kommende år på 
trods af deres åbenbare frygt for at flyve 
over åbent vand.

Medie-darlings
For tredje år i træk har Dansk Ornitolo-
gisk Forening (DOF) opsat et web-ka-
mera ved en Sønderjysk stor hornugle-
rede, hvor man på nærmeste hold kan 
følge livet i reden både dag og nat. Web-
kameraet vil være online fra æggene bli-
ver lagt i starten af marts, og til ungerne 
forlader reden i juni. Linket til stor 
hornuglereden finder man på DOF/ 
Pandion’s hjemmeside, og vil være ak-
tivt fra begyndelsen af marts. Dagligt 
følger tusindvis uglerne hjemme foran 
skærmen. På Youtube ligger der flere ret 
så underholdende klip fra de forrige år. Webcam optagelse af den  

store hornugle ved reden  
sammen med ungerne.
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Mosehornugle 
– opleves bedst om vinteren

På trods af en forholdsvis god dækning 
af mosehornuglens foretrukne ynglebio-
top, strandenge, i ådale og på øer, ind-
kom der kun ganske få meldinger om 
mulige ynglepar i 2014, og det på trods 
af et stort antal observationer af træk-
kende mosehornugler landet over i vin-
termånederne og i foråret.

1 2014 vurderes bestanden i Danmark 
til mellem 0 og 3 ynglepar. Mosehorn-
uglen foretrækker fjeld- og tundraområ-
der, så vi skal rigtig mange år tilbage i 
tiden, før det var en almindelig yngle-
fugl herhjemme. Om vinteren opholder 
et svingende antal skandinaviske mose-
hornugler sig i Danmark. Undertiden 
kan de samles i pænt antal, hvor der er 
gode fødemuligheder. Mosehornuglen 
jager ofte midt om dagen, og det er en 
spændende fugl at iagttage, når den ele-
gant afsøger området for føde.  

Natugle og skovhornugle – 
vores to almindeligste 

DOF’s Uglegruppe laver ingen bestands-
undersøgelser for disse to arter i disse 
år. Af den grund er status for de to arter 
også forbundet med stor usikkerhed. 
Dog vurderes det, at bestandene er sta-
bile uden de store udsving set i forhold 
til tidligere bestandsestimater.

I slutningen af 1980’erne vurderes 
ynglebestanden for de to arters ved-
kommende således til at være mellem 
1.500 og 2.000 par skovhornugler (Ol-
sen 1992), og mellem 4.000- 5.000 par 
natugler (Olsen 1992. Jacobsen 1997a).

Foto: Allan Gudio Nielsen

Foto: Allan Gudio NielsenFoto: Allan Gudio Nielsen
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Lær at bruge  
en kikkert og bliv 
en fuglenørd
En lille fortælling om nyttig  
og konkret understøttende 
undervisning for de yngste 
elever fra de bornholmske  
folkeskoler.

Naturfagsundervisning på Bornholm
På NaturBornholm er vi med til at træ-
ne elever i naturfagsfærdigheder. Timer 
i understøttende undervisning anvendes 
til, at naturvejlederen på NaturBorn-
holm underviser eleverne i fx at kunne 
bruge en kikkert. En kikkert er et nød-
vendigt redskab, når man skal lære fug-
lene at kende. Men det er ofte svært for 
mindre børn at benytte en kikkert, hvis 
de aldrig har prøvet det før. 

Et af vores undervisningsforløb er for 
elever fra 0. - 3. klasse med temaet "Lær 
at bruge en kikkert og bliv en fugle-
nørd". Læringsaktiviteten starter med, 
at naturvejlederen hjælper eleverne med 
at indstille og justere kikkerten. 

Kikkertøvelser og fuglesafari
Derefter går de i gang med deres første 
kikkertøvelse. Eleverne udstyres med 
kikkerter og ekspeditionstasker og går 
med naturvejlederen til et af naturom-
råderne nær NaturBornholm. Her øver 
de sig i at kikke i kikkerten og lære fug-
lene at kende. 

De sættes til at kikke efter ophængte 
fuglebilleder og genstande i træerne og 
med hjælp fra registreringsark, skal de 

Af Hanna Piorska,  
naturvejleder ved  
NaturBornholm 
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at læreren har snakket med eleverne om 
fugle i deres nærmiljø, og hvad der gør 
en fugl til en fugl. De kan for eksempel 
bruge de udstoppede fugle de har på 
skolen. 

Åben skole giver understøttende  
undervisning
Som et centralt element i skolerefor-
men, skal eleverne opleve en mere vari-
eret og anvendelsesorienteret undervis-
ning. Eleverne tilbringer flere timer i 
skolen og nogle af de ekstra timer går til 
understøttende undervisning.

Undervisningsaktiviteter i naturfag 
uden for skolens rammer med fokus på 
naturfaglige færdigheder er med til at 
aktivere og motivere eleverne. Det gæl-
der om at eleverne skal få en smag for 
naturen omkring dem, og det kan de 
understøttende timer bruges til. I dette 
tilfælde på NaturBorholm til at lære at 
benytte en kikkert ude i naturen. 

 o

iagttage og beskrive, hvad de ser i kik-
kerten. Det gælder om at eleverne får 
tjek på at fokusere med kikkerten og  
naturvejlederen finder hurtigt ud af, om 
eleverne kan se og iagttage gennem en 
kikkert.

Når første øvelse er gennemført, snak-
ker vi om de danske fugle, som eleverne 
kender til, og hvor de ser dem i det 
bornholmske landskab. Sammen sætter 
vi de særlige kendetegn, størrelser og 
flyvemåder på fuglene samt farver på 
næb, ben og kløer. 

Børnene bliver herefter delt op i grup-
per. De bliver malet med kamuflagestri-
ber i ansigtet, og sendes herefter ud på 
fuglesafari med kikkerter og arbejdsark. 
Med udgangspunkt i elevernes egne  
observationer, prøver vi til sidst at finde 
ud af hvilke fuglearter, de har set. Er det 
spurve, kragefugle eller rovfugle de ob-
serverer? 

Som forberedelse før læringsaktivite-
ten på NaturBornholm lægger vi op til 
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Her er nogle af de ark, der  
bliver brugt til at træne  
brugen af kikkerterne.
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Kære Naturvejledere

I første uge af november 2015 
afholder Skoven i Skolen  
klimaprojektet "Genplant  
Planeten" i samarbejde med 
skovbruget, træbranchen og 
Naturvejlederforeningen. 

Genplant Planeten inviterer skolebørn 
over hele landet ud at plante træer for et 
bedre klima. Formålet er at vise børn, at 
de selv kan gøre noget aktivt for at kom-
me klimaforandringerne i møde - og 
samtidig sætte fokus på, at træplant-
ning, bæredygtigt skovbrug og brug af 
træ er en del af løsningen på klimapro-
blemet. 

Historik
Skoven i Skolen gennemførte Genplant 
Planeten første gang i 2009 og 2010, 

Vær med i  
Genplant Planeten 
- i første uge af november

hvor det blev en stor succes. Dengang 
plantede 55.000 børn 170.000 træer over 
hele landet - og blev samtidig klogere på 
klimaforandringer og hvad vi kan gøre 
ved dem. Det vakte stor interesse fra 
pressen, som satte fokus på skov og træ i 
en klimasammenhæng.

Perspektiv 2015, 2016 og 2017
Det er vigtigt at blive ved at holde fokus 
på klimaet. Derfor vil vi gennemføre 
Genplant Planeten som en årligt tilbage-
vendende begivenhed i 2015, 2016 og 
2017 - og hvem ved, måske længere. Og 
vi håber at I som naturvejledere vil være 
med. I år giver det vigtige klimatopmø-
de i Paris COP 21 en særlig aktualitet.

Hvor planter vi i 2015
Vi planter over hele landet - og både i 
eksisterende skov, på skovrejsningsom-
råder - og på skolens område. 

Af Malene Bendix ,  
koordinator, redaktør og  
skribent ved Skoven i Skolen 
og Udeskole.dk

Illustration: Eva Wulff

28
NATUR vejleder  •  24. årg.  •  nr. 1  •  2015



Vil du være med? 
Vi er lige nu ved at samle skovfolk,  
naturvejledere og andre, som har lyst til 
at invitere skoler ud at plante i første 
uge af november. Hvis du vil være med, 
kan du tilmelde dig på info@skoven-i-
skolen.dk - eller lægge en invitation til 
et træplantningsarrangement ud på kor-
tet på www.skoven-i-skolen.dk. Du kan 
finde en formular under "Genplant  
Planeten" knappen over kortet. Vi vil 
sende kortet med skovinvitationer ud til 
skolerne i april - og de kan løbende kig-
ge på kortet og melde sig til efter først-
til-mølle princippet helt frem til 1. sep-
tember.

Gratis træer
Danske Planteskoler leverer 50.000 træ-
er til Genplant Planeten. Hver klasse 
kan få en plantesæk med 50 skovtræer 
med ud at plante. Danske Planteskoler 
står også for pakning og transport af 
træer ud til plantestedet. Hvis skoven 
gerne vil have træer, skal du bestille træ-
erne via en formular, som vi sender dig 
link til. Hvis skoven hellere selv vil be-
stemme, hvilke træer som bliver plantet 
i skoven, er man velkommen til selv stil-
le træerne til rådighed.

Plantesække
Her er de tre typer af plantesække.  
Skoler og skove kan vælge pakker der 
passer til jordbundsforholdene.

• Våd jord: 50 træer i alt: 14 Stilkeg, 14 
Dunbirk, 11 Rødel, 11 Spidsløn.

•  Let næringsfattig jord: 50 træer i alt: 
14 Vintereg, 14 Vortebirk, 11 Fugle-
kirsebær, 11 Skovfyr.

•  Stærk næringsrig jord: 50 træer i alt: 
14 Stilkeg, 14 Bøg, 11 Lærk, 11 Avn-
bøg.

Vigtigt: Tilmelding af skoler
For at undgå dobbelttilmelding, er det 
skoven - altså naturvejlederen - som står 
for at tilmelde de skoler, som du planter 
med. Du skal tilmelde én skole af gan-
gen ved at udfylde en formular til bestil-
ling af træer. (Hvis du ikke vil have træ-
er, skriver du bare 0 træer i formularen). 
Vi hjælper - og hvis der er tvivl, så er 
info@skoven-i-skolen.dk og 2671 6382 
altid åbne.

Pædagogik og transport
Det er centralt, at eleverne forstår, hvor-
for de planter træer - og hvordan skov, 
træ og klima hænger sammen. Skoven i 
Skolen sørger for at skolerne får under-
visningsmaterialer, som giver dem mu-
lighed for at arbejde med træplantning, 
skov, træ og klima både ude og inde. 
Det er så lærernes opgave at sørge for, at 
klasserne er velforberedte, når de trop-
per op i skoven. Skolerne står også selv 
for transport ud i skoven.

Hver klasse kan - ud over 50 træer - få 
en plakat og hæftet "Træets kredsløb og 
klimaet". Naturstyrelsen har stadig en 
del tilbage af børnehæftet Klimamaski-
nen, som vi brugte sidste gang - og dem 
kan skolerne og naturvejlederne selv  
bestille. 

Samarbejde
Genplant Planeten er et samarbejds-
projekt, som inviterer alle skovens og 
skolens organisationer til at være med-
afsender på projektet. Skoven i Skolen 
og Dansk Skovforening står for koordi-
nation, undervisningsmaterialer og 
pressearbejde, Danske Planteskoler står 
for træplanter, pakning og transport. 
Naturvejlederforeningen er med-
afsender på Genplant Planeten.

Støtte
Genplant Planeten er støttet økonomisk 
af Nordea-fonden, DONG, Frilufts-
rådet, 15. Juni Fonden, Danske Plante-
skoler og DAPO (Foreningen af Danske 
Leverandører af Pejse og Brændeovne).

 o

Foto: Malene Bendix

Illustration: Rasmus Klit
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NYHED FRA SCANDIDACT

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

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

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

www.scandidact.dk

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

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.

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

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

Vi ses på 
  www.linaa.dk / www.danfauna.dk

SÆRTILBUD  så længe lager haves

Køb 5 stk.   
Nu kun

399,-

SÆRTILBUD  så længe lager havesStegepander
med langt træskaft
Ø 18 cm, 5 stk. 

Nr. 59002
Normalpris 645,- 

Bålkedel
Aluminium
3 l

Nr. 59028
Normalpris 129,- 

Vikingepande
Ø 48 cm 

Nr. 59010-2
Normalpris 249,- 

Nu kun

149,-

SÆRTILBUD  så længe lager haves

Nu kun

49,-
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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   eller allerede  produkter.

Husk at du som medlem af Naturvejlederforeningen 
får rabat i Naturbutikken *

naturvejlederforeningen.indd   1 3/14/2014   11:54:28 AM

Spændende ny bestemmelsesdug i farver.  
Påtrykt stort kort over Skandinavien med 
billeder af de mest almindelige ledeblokke, 
typiske transportruter og bikort med isens 
udbredelse i forbindelse med de seneste 
istider. For hver ledeblok er der en kort 
beskrivelse samt en QR-kode, som leder til 
yderligere information og flere billeder.

Fremstillet i kraftigt, hvidt vinyl med målene 
110 x 110 cm.

7810.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399,00

Passion for Science

Afd. Aarhus:  Samsøvej 21 
8382 Hinnerup

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

Tel. 7524 4966
Fax 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Ny bestemmelses-
dug - Sten/lede-
blokke

31
NATUR vejleder  •  24. årg.  •  nr. 1  •  2015



When the 
music’s 
over
Du har netop læst 
den sidste udgivelse 
produceret af den 
”gamle” redaktion. 
Musikken stopper,  
vi takker af og lader 
nye kræfter komme 
til. 
Vi føler os nu på ingen måde gamle og der er mærkelig nok hverken tegn på metaltræthed eller mangel på idéer og 
visioner, tværtimod.

På den anden side har vi nu i rigtig mange år dikteret, hvad du skulle læse, hvilke temaer der var relevante, hvilke 
strømninger vi så komme, hvilke agendaer vi så fremmet, der hvor vigtige beslutninger træffes etc. Men tiden går og 
rigtig mange er uddannet naturvejledere siden nogle af os gik i 1. klasse (hold 1) og mange af os er heller ikke læn-
gere hands-on naturvejledere, nogen slet ikke, så måske er vores fornemmelse for, hvad der rører sig og hvor pulsen 
slår, måske ikke er helt opdateret. Vi ved det ikke, men tvivlen skal komme de ”unge og yngre” til gode og så håber 
vi, de kaster sig over opgaven og stormer ind i redaktionslokalet. Så må vi se om de vil følge det traditionelle spor 
med tryk på papir og omdeling med posten, eller om tiden måske er mere til de sociale medier eller noget helt 3’de. 

Vi meddelte bestyrelsen vores beslutning om at træde tilbage allerede i august, en uges tid efter vores årlige som-
mermøde i Klint. Det var egentlig ikke et planlagt emne, men det blev et tema da et par medlemmer ønskede orlov, 
eller havde besluttet at forlade redaktionen på grund af manglende tid. Den efterfølgende diskussion om hvem vi 
kunne forestille os, der kunne supplere redaktionen endte så i nævnte beslutning. Det var ikke fordi der manglede 
oplagte emner, vi kunne spørge, men i løbet af aftenen blev idéen om, at vi lukkede og slukkede født, og næste for-
middag var det en realitet.  Vi meddelte ligeledes bestyrelsen at vi ville producere de næste 3 udgivelser, og nu sidder 
du med det sidste blad i hånden. Karis selfie herover er optaget samtidig med at augustsolen gik ned over Klint og 
skulle det vise sig de næstfølgende dage også over redaktionen. Som det ses, var det ikke alle medlemmer af redakti-
onen der kunne deltage, så forslaget om at nedlægge redaktionen blev naturligvis drøftet grundigt efterfølgende. Da 
beslutningen var taget, var der vel kun 2 ord der beskrev stemningen: Vemodigt, men også modigt. 

Der har altid været en fantastisk god og anarkistisk stemning i redaktionen og mange nye medlemmer har joket 
med, at det var umuligt at forstå, der kunne komme noget godt, gennembearbejdet og velordnet resultat ud af mø-
derne. Rigtigt er det da også, at Laissez-faire altid har siddet med rundt om bordet, og starten af møderne ofte kunne 
minde om en flok teenager i højt gear. En dagsorden har mest fungeret som en huskeliste og noget man kunne vende 
tilbage til, når snakken gennem længere tid havde bevæget sig langt, langt ud af en tangent. Men resultatet kan ikke 
diskuteres og det taler for sig selv. Skulle der alligevel være en lille tvivl kan vi bare referere til den fantastiske opbak-
ning redaktionen altid har fået på foreningens generalforsamling – tak for den.

Vi er nogle i redaktionen, som var med helt fra starten da Naturvejlederforeningen blev oprettet og bestyrelsen be-
sluttede at der skulle laves et foreningsblad. Nu er det slut med redaktionsarbejdet, men ikke med hinanden. Vi fort-
sætter vores hyggelige og faglige selskab med årlige arrangementer og måske vi en dag ringer til dig og hører om der 
er plads til en overnatning.

Med disse ord, og tak for de mange gange vi har forstyrret din hverdag med endnu et tema der flyttede, siger jeg 
som ansvarshavende redaktør tak til jer alle, men allermest til de mange der gennem årene har deltaget i det redak-
tionelle arbejde, og den afgående redaktion: Stella Blichfeldt, Anne Johannisson, Ulla Didriksen, Anja Hørnell,  
Dorrit Hansen, Kari Hald, Kirsten Friis, Allan Gudio, Allan Winther og Finn Lillethorup.

The End  

Lars Stubkjær Nielsen


