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Kan du huske første gang du smagte på sand, enten i børnehaven eller på stranden?
Husker du første gang du fandt et forstenet søpindsvin og blev forundret over dets
udseende, og forestillede du dig ligefrem, den verden, søpindsvinet engang levede i?
Det er sådanne oplevelser, der sidder i mange af os, og som i visse tilfælde er med til
at definere vores fremtid i en eller anden forstand – og da du læser denne udgave af
NATURvejleder antager jeg at du stadig har en vis interesse i den retning.
De samme metoder, som barnet, med sin nysgerrige undersøgende tilgang, bruger for at blive klogere på livet, er en del af de samme metoder, som geovidenskabsfolk bruger i deres professionelle voksenliv for at kunne bestemme visse (mindre)
faktorer, der kan beskrive en større sammenhæng.
Med dette temanummer om geologi og landskabsdannelse, og de afledte temaer,
sætter vi fokus på denne større sammenhæng, og søger at kunne belyse hvordan geologi og landskab er en afgørende faktor for den natur, vi holder så inderligt af og
bruger i vores daglige virke.
Temanummerets indhold spænder over alt fra hvordan man med moderne metoder, såsom satellitter og digitale højdemodeller, kan belyse et landskabs nuværende
udseende og tilblivelse, over hvordan augmented reality kan understøtte formidlingen af landskaber, der ikke længere eksisterer, til hvordan udvinding af råstoffer kan
eksponere geologi, der på smukkeste vis forklarer mægtige landskabsdannende processer.
Derudover giver temanummeret et indblik i landskabets betydning for kulturhistoriens udvikling, samt en indgående indsigt i visse af de større undervisnings-projekter, der i disse år udspringer fra visse forskningsinstitutioner, og som bl.a. baseret
på feltarbejde med samme førnævnte undersøgende tilgang, inspirerer unge mennesker til i højere grad at interessere sig for geofagene.
Alle artikler prøver i et vis omfang at lade det være op til læseren at overveje brugen af de enkelte indlæg til enten inspiration eller reel inkorporering i naturvejledningen, der er en af de vigtigste kilder til prægningen af fremtidige generationer af
naturinteresserede.
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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.

www.natur-vejleder.dk

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.

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 2018
7.- 9. maj - Livø

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/ Peter Laurents, Jystrup Vinkelvej 10, 4174 Jystrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Peter Laurents (formand)
formand@natur-vejleder.dk ...............30624542
Jacob Jensen (næstformand) kajac@post9.tele.dk ...........................30760222
Michael Boon Pedersen (kass.) michaelboonpedesrsen@outlook.dk .. 2047 7155
Rikke Skriver Vesterlund (sekr.) vesterlundnatur@gmail.com ..............60542481
Mette Millner Raun (web)
web-ugle@natur-vejleder.dk..............
Bjarke Birkeland
bb@visitaqua.dk ................................20904618
Jakob Walløe Hansen
jakob@geoparkodsherred.dk .............23729463
Kristian Jepsen
kristian.jepsen@kroppedal.dk.............30123985
Mia Lindegaard Pedersen
mia.pedersen@snm.ku.dk..................20571004
Sam Bøgesgaard Sørensen
naturvejleder@sonderskov.dk ............40293766
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For

Peter Baloo Laurents
Naturvejlederforeningen

Foreningens leder

ikke så længe siden var jeg på overnatningstur med en flok skoleelever i
en gammel løvskov. Formålet var dels at dyrke lidt friluftsliv, bålmad og historiefortælling, og dels at opleve det rige dyreliv der er i skoven efter mørkets frembrud…
Såvel rævens melodramatiske galpen og uglernes tuden i trætoppene gjorde stort
indtryk på deltagerne, der – for de flestes vedkommende – kun havde hørt lydene
på TV og aldrig haft oplevelserne så tæt på virkeligheden før…
Når natuglen tuder i den tyste vinterskov, så er det jo primært for at markere territoriet og signalere at her er ”alt optaget”.
Da jeg senere lå i hængekøjen og filosoferede, slog det mig at vi – uglerne i foreningen – jo aldrig må opleves at have samme afvisende adfærd…. For at sikre foreningens fortsatte udvikling og indflydelse, er det derimod vigtigt at vi bruger vores
”tuden” til at tiltrække og vise at vi er attraktive – samme funktion som natuglens
tuden jo faktisk også har…
I bestyrelsen arbejder vi for tiden derfor med målrettet at opnå kontakt og styrket
samarbejde med andre faggrupper der deler interessefællesskab med os. Vi har behov for at udvikle både bredde og kendskab til vores forening, og vi har behov for at
sikre en fortsat udvikling af foreningens virkeområder… - det er på mange måder
nye tider for naturvejlederne, og det kalder naturligvis også på nye indsatser…
Det er snart tid til vores årlige generalforsamling, og dermed er det også tid til at
opfordre nye kræfter til at melde sig under bestyrelsens blafrende faner…. Det er en
spændende tid, og der er mange tunge og spændende bolde i luften – uddannelsens
fremtid, samarbejdet omkring naturvejledningen i Danmark, vores – stadigt stigende - synlighed overfor befolkningen med mere – alt sammen opgaver der kræver en
aktiv og engageret bestyrelse til at sikre fokus og retning… og det har vi heldigvis !!!
Imidlertid bliver der i år behov for nogen udskiftning, idet vi bl.a skal finde en ny
kasserer og en ny formand. Jeg forlader på ingen måde foreningen fordi min energi
eller lyst er forsvundet. Beslutningen om at gå i ”utide” skyldes ene og alene mit jobskifte, der har bragt mig langt fra naturvejlederverdenen og også ændret mine muligheder for fleksibilitet og møder i dagtimerne radikalt. Det er vigtigt at foreningen
har en synlig og nærværende formand, og det kan jeg desværre ikke honorere i tilstrækkelig grad som det ser ud p.t. Jobskifte er også årsagen til at Michael forlader
posten som kasserer – det kræver overblik og en del tid at bestride posten, men for
at aflaste en ny kasserer er der allerede truffet foranstaltninger der får opgaverne
ned i et mere realistisk leje…
Jeg vil derfor opfordre til at du, hvis du kunne overveje en arbejdsindsats i bestyrelsen, eller som ressource i en af vores mange arbejdsgrupper, tager kontakt til undertegnede, eller en anden i bestyrelsen.
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Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Få geologien
ned på jorden
Ingen af os kan formidle hele
geologien, men alle kan formidle dele af geologien.
Lad stenene fortælle historie

Af Gert Hougaard Rasmussen;
kulturhistoriker og natur
vejleder ved Naturstyrelsen
Trekantsområdet.

6

På en tur med en flok højskoleelever
stødte vi tilfældigt på en halvstor rød
sandsten i rodkagen på en stor rødgran.
Den ene side af stenen var fyldt med
strømribber – og sikken historie den
ene sten kunne fortælle om sedimenter,
istider og kontinentaldrift. Historien om
stenens oprindelse i et floddelta på Baltica syd for Ækvator for mere end 550
mio. år siden, transporten med kontinenternes drift til Østersøområdet for
150 mio. siden, og endelig hvordan gletsjerisen havde rykket stenblokken fri og
bragt den til den Jyske Højderyg, hvor
den blev efterladt for omkring 15.000 år
siden. Her lå den så skjult indtil naturens kræfter under december orkanen i
1999 bragte stenen op til overfladen.

Geologisk tid i øjenhøjde

Foruden rodvæltere kan grusgrave og
blottede kystskrænter byde på spændende og tankevækkende kig ind i jordens
historie. De blottede jordlag kan fortælle om både processer og tid. Et godt eksempel er Hundshage ved udmundingen af Horsens Fjord. Her har den
mange meter høje kystskrænt fastholdt
en tankevækkende tidslomme. En serie
sort- og hvidstribede sandlag viser et
øjebliksbillede af tidevandets døgnrytme med flod og ebbe – blot er det en
døgnrytme, der er over 20 mio. år gammel. Tænk engang på samme tid at være
så tæt på og alligevel så langt fra.
Den geologiske tid kan man forsøge at
give lidt perspektiv med et reb på 92 m.
Rebet illustrerer jordens alder på 4,6
mia. år, så hver meter på rebet udgør
herved 50 mio. år. Rejsen gennem jordens historie kan begynde, og med stop
hver gang du synes der sker noget særligt i netop din fortælling. Det kunne
NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

< Tertiære Tidevandslag:
Tiden sættes i relief i kystskrænten, hvor tidevandets
døgnrytme tegner sig som tynde striber af lyse sand
lag der veksler med tynde mørke lerlag. Hvert tynde
lag viser altså et 6 timers forløb af flod eller ebbe –
blot er det for mindst 20 mio. år siden.

være omkring 76 m, hvor det første
kendte liv kommer til i havene. Omkring 60 m opstår de første organismer
med fotosyntese og ved 20 m møder vi
de første encellede dyr. 12 cm fra enden
af tovet skilles menneskets og chimpansens udviklingslinjer, 4 cm fra enden
møder vi Lucy i Østafrika og 4 mm fra
enden vandrer Homo sapiens ud af
Afrika. Med blot 1/3 mm tilbage af rejsen når isen hovedopholdslinjen, og 1/9
mm fra enden af tovet bliver de første
kornkerner lagt i jorden i Danmark ved
overgangen til bondestenalderen.
Fortællingen om tiden kunne i stedet
for liv opståen sætte fokus på stenenes
historie. Her skulle vi i givet fald ned i
området mellem 38-32 m for at møde
gnejs, granit og ålandsporfyrer. Scolithossandsten bliver dannet omkring 12
m, orthoceratitkalk ved 9 m, kinnediabas og rhombeporfyr ved 5 m, og vores
hjemlige kalk og flint omkring 1 m fra
enden af tovet.

Rhombeporfyr
Sandsten med strømribber

Kinnediabas

Scolithossandsten

Fotos: Gert Hougaard Rasmussen

Kridt-sten:
Der kan ofte skabes mange forskellige ”sten” ved tegning med kridt på en større sten.
Det synliggør hvorfor der er så mange forskellige sten på stranden.

Alle har et forhold til sten

Ung som gammel har vi alle et forhold
til sten. Vi træder på dem, bygger huse
af dem, slår smut med dem eller falder
for flotte farver og sjove faconer. Netop
derfor er sten en god indgang til geologisk formidling. Særlig oplagt er det naturligvis på en stenstrand, men også andre steder kan bruges til geologiske
stenture. Det gælder eksempelvis kvaderstens kirker, stendiger og byrum
med belægninger og facadebeklædninger.
Jeg begynder gerne mine stenture
med et stykke kridt og en større lidt
uhomogen sten. Med kridtet tegner jeg
mindre ”sten” ind på den store, der hver
for sig kan se meget forskellige ud. Formålet er at illustrere, at selv meget forskellige sten på stranden faktisk kan
have haft en meget tæt oprindelse tidligere. Den forståelse synes jeg selv er et
godt afsæt, når man efterfølgende skal
kunne forholde sig til den utrolige
NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018
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Foto: Gert Hougaard Rasmussen

Kampestensbygning:
En væg af kløvede kampesten
er en oplagt ramme om en
stentur. Det er dog mest grani
ter, gnejser og basalt der er
brugt som byggematerialer –
men det ligger der jo også en
god fortælling i.

mangfoldighed af sten man finder på
stranden.
Næste skridt for at kunne overskue
mangfoldigheden er at få stenene opdelt
i hovedgrupper efter deres oprindelse:
1) aflejrede bjergarter (sedimenter), 2)
vulkanske bjergarter (magmatiske), 3)
omdannede bjergarter (metamorfe) eller 4) konkretioner (flint, lerjernsten).
Man lærer hurtigt at få placeret mange
af de mest iøjnefaldende sten. Kan en
sten ikke placeres i en hovedgruppe, så
må den havne i den femte gruppe for
”de ubestemmelige”.

Spil skærper kendskabet

Stenstranden er også oplagt til spil som
sten-bingo eller sten-domino. Det første
kræver nogle bingoplader med billeder
af udvalgte sten. Forsynet med en spille-

plade går jagten herefter på af finde de
rigtige sten til at få fyldt en række eller
pladen fuld. Sten-domino leges ved at
starte med to sten – eksempelvis en granit og en sandsten. Næste spiller skal så
finde enten en granit eller en sandsten,
der passer i en af enderne af første ”domino-brik” – og så lægge yderligere en
sten efter eget valg. Udfordringen kan
øges ved at spille med hovedgrupper. I
stedet for at lægge granit mod granit
kan man lægge magmatisk mod magmatisk – eksempelvis en porfyr mod en
granit. Det tvinger en til at forholde sig
til stenenes dannelse mere end udseendet.
Endelig kan man vælge at gå på jagt
efter ledeblokke, dvs. de sten der kan føres tilbage til et helt bestemt geografisk
område. De mest oplagte er sten som
rhombeporfyr fra Oslo-området, kinnediabas fra Kinnekulla og scolithossandsten fra det østlige Skåne. Sammen med
et kort over Skandinavien tegnet i sandet kan det give gode snakke om forskellige isfremstød under seneste istid.
Netop istiderne er jo årsagen til, at vi i
Danmark har så rigt et udvalg af bjergarter fra vore nabolande.
Så geologien ligger sammen med masser af spændende historier lige for fødderne af os alle – du skal bare bukke dig
ned og samle historierne op. God fornøjelse.
o

Sten-Bingo:
Bingopladen skal afspejle
stensortimentet på den
aktuelle lokalitet.

Foto: Gert Hougaard Rasmussen
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Naturpark Åmosen

- formidling af geologi og kulturhistorie
Naturpark Åmosen på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem
Sorø og Kalundborg. Naturparken rummer fortællinger
fra hele Danmarkshistorien og
masser af naturoplevelser.
I denne artikel vil jeg fokusere
på vikingetiden ved Tissø og
jægerstenalderen i Store
Åmose.
Tissø – et af Danmarks største dødishuller
og vigtigste fundsteder for vikingetid

Tissø er Sjællands fjerdestørste ferskvandssø på ca. 12,5 km2 og gennemstrømmes af Halleby Å. De brede enge
og rørskove nær søen er ofte vanddækkede om foråret og tørlagte om sommeren. I sensommeren og om efteråret er
vandet ofte så lavt, at kysten består af
sand og sten.
Søen er dannet ved slutningen af istiNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

den som et såkaldt dødishul. Det vil
sige, at der under isens smeltning er blevet efterladt en stor isklump. Efterhånden som denne smeltede, opstod der en
vandfyldt lavning.
Navnet Tissø er over 1000 år gammelt
og kommer angiveligt af krigsguden Tir
eller Tyr i den nordiske mytologi. Rige
fund, af bl.a. våben, tyder på, at der har
været ofringer til den hellige sø i sen
jernalder og vikingetid. På vestbredden
af Tissø nord for Halleby Å, påbegyndte
man i 1995 de første store arkæologiske
udgravninger af en vikingeboplads. Fra
550 e.Kr. til ca. 1050 e.Kr. lå der en fyrstegård i flere faser, hvor der i dag ligger
et formidlingscenter. Den nordlige stormandsgård var fra 550 e.Kr. og 100 år
frem et imponerende anlæg. Med et
indhegnet areal på 10-12.000 m2, var
den mindst tre gange større end samtidige gårde i Danmark.
Ved Fugledegård kan man i dag se
omridset af fyrstegården markeret med
pæle, der blev sat ned i forbindelse med
udgravningen. Markeringerne i land-

Af Thomas Larsen Schmidt,
projektkonsulent og natur
vejleder, Naturpark Åmosen.
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skabet er lavet for at formidle omrids af
vikingetidshusene, der hvor de reelt lå.
Markeringerne er en vigtig del af formidlingen ved omvisninger og ved besøg af skoleklasser. I markeringerne på
engen kan besøgende eller elever stå
inde i vikingehusene, skridte areal af i
matematik, eller gætte med på hvilke
huse der har været brugt til hvad og meget mere. Det er et rigtig godt virkemiddel i formidlingen, at være præcis der
hvor det skete i fortiden.
Stormandsgården var placeret i et
særligt landskab ved Tissø, hvor der i vikingetiden var en højere vandstand end
i dag. Det betyder at det område hvor
fyrstegården lå, var en ø under vikingetiden. Øen har været afgrænset af Tissø
mod øst og nord, Nedre Halleby Å mod
syd og et lavbundsområde, der hedder
Maderne mod vest. Når vi formidler vikingetiden og fyrstegården ved Tissø,
inddrager vi landskabsfortællingen om
istiden, dødishullet, vandstandsændringerne, fortællingen om landskabet før
dræningen blev sat i gang. Landskabet
og geologien er med til at sætte en ramme om den kulturhistoriske formidling
som levendegør og tydeliggør hvordan
kulturlandskabet er opstået i tæt samspil
med naturen. Når vi inddrager geologien, bliver det tydeligere at geologien og
naturen altid har ligget som en styrende
kraft bag placering af bebyggelse, religiøse anlæg osv.

Store Åmose – markant istidsskabt mose
og et af Nordeuropas bedste fundsteder
for jægerstenalder

Landskabet og geologien i Naturpark
Åmosen er overalt præget af spor fra istidens gletsjere, randmoræner, hedesletter og dødishuller. Sporene er velegnede
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til at forklare, hvordan isen har formet
landskabet i Naturpark Åmosen. Samtidig er områderne i Naturpark Åmosen
et kulturhistorisk skatkammer. Intet andet sted i Europa findes en så varieret og
velbevaret kulturarv fra jægerstenalderen. Grundet tørvelagenes helt særlige
bevaringsforhold vidner fund fra naturparkens område om samspillet mellem
menneske og natur gennem næsten
13.000 år.
Store Åmose kan betragtes som en såkaldt ”druknet smeltevandsslette”, der
blev dannet ved afslutningen på den
sidste istid. Åmose å var under den
maksimale afsmeltning af isen en større
flod med et udløb gennem den nordlige
randmoræne omtrent ved Bjergsted,
midtvejs mellem Jyderup og Svebølle.
Ved den aftagende afsmeltning og deraf
følgende formindskelse i vandføringen
skred udløbet til, og der dannedes en
større sø (Store Åmose sø) på den opdæmmede tidligere smeltevandsslette.
Efterfølgende er området gradvist blevet
til en mose.
Når vi har grupper med på vandreture
i Store Åmose, bliver særligt randmorænerne, som omkranser den gamle flade
mose, tydelige. Det er svært at fremmane billederne af stenalderjægerne, der fiskede og jagede kronhjorte i den store
mose for fx 8.000 år siden. Men vi har
nogle få fund, så som pilespidser og
krondyrtak, som vi ofte har med, og
som gæsterne kan se og mærke, så de
kommer lidt tættere på de mennesker,
som brugte istidslandskabet som deres
levested. Vi drømmer om digital formidling, som ikke forstyrrer landskabet,
men som kan vise menneskene fra jægerstenalderen og det landskab, som istiden skabte - der hvor tingene skete.
o
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Hvordan når man 150
millioner år på fire dage?

Eleverne prøver at finde hoved
og hale i alle ammonitterne
på én time. De måler, tegner
og beskriver, så de kan sam
menligne med den anden
gruppes resultater.

Geologisk feltarbejde med elever
Geologi handler om dyb tid;
processer der tager millioner
af år og som ofte foregår dybt
nede i undergrunden. Statens
Naturhistoriske Museum ser
feltarbejde som en værdifuld
og meget direkte vej ind i dette komplekse og fængende
univers, og oplever at elevernes interesse og motivation
udfolder sig, når de får geologien under neglene. Med feltarbejdet skaber vi en platform
hvor eleverne kan tænke store
tanker og undres over naturens processer.
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Geofag som geologi, geografi og geofysik kæmper i disse år med at tiltrække
studerende. Derfor har Statens Naturhistoriske Museum siden 2013 været med
til at sætte feltarbejde i gymnasiet på
dagsordenen med projektet Geofelt.
Målet er at udbrede kendskabet til geofagene og øge rekrutteringen til dem.

12 elever, 4 dage, 3 gange årligt

Tre gange årligt drager projektet fire
dage i felten med 12 gymnasieelever fra
hele landet. Her indvier vi dem ind i
geofagenes verden, udfolder landskabet
og kaster dem først og fremmest ud i
praktisk arbejde, som inspirerer dem til
at tale “geosproget” med hinanden. Med
projektet fanger vi nogle af de elever,
som ikke kender geofagene, fordi de
ikke har valgt Naturgeografi på gymna-

Af Anna Marie Chwastek,
projektleder Geofelt,
Statens Naturhistoriske
Museum.
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handler ikke kun om det taktile ved at
komme ud i naturen. Det rykker virkelig ved forståelsen, når de selv får mulighed for at stykke informationer sammen
og tænke stort. De forstår både sammenhænge, mens de er på feltarbejde,
og når de efterfølgende analyserer deres
data. På fire dage er det muligt at få elever uden kendskab til geofag til at forstå
og forklare bl.a. oliedannelse, kysterosionsprocesser og sedimenttransport, fordi der er en vekselvirkning imellem teori og praktiske øvelser i felten.

Feltundervisning

Der forberedes til en præsen
tation om artsdiversitetsøvel
sen fra Lyme Regis. Fem tyde
lige grupper blev observeret,
beskrevet og navngivet.

Bridport i Sydengland danner
rammerne for en dag i olie
geologiens tegn.

siet. Eleverne udvælges på baggrund af
en videoansøgning og har alle en bred
naturvidenskabelig interesse til fælles
foruden, at de er naturmennesker.
De seneste år er turen gået til Sydengland med fagligt fokus på oliegeologi og
kystmorfologi. Vi mødes en enkelt gang
inden afgang, hvor vi lærer hinanden at
kende, og eleverne får beskrevet, hvad
de egentlig har kastet sig ud i. Allerede
ved første møde etablerer vi en positiv
spørgekultur, hvor vi undervisere gør
det klart, at vi ved mere end én lejlighed
kommer til at svare ”Det ved jeg ikke –
men jeg vil gerne undersøge det”. Nørderiet gemmes til selve feltturen, og kan
eleverne ikke holde ventetiden ud,
smuglæser de i den feltguide, vi sender
dem på forhånd.

What’s in it for them?

For at få en fornemmelse af, om vi har
rykket ved elevernes interesse for geofagene, beder vi dem udfylde et spørgeskema både før og efter feltturen. Evalueringen tegner nogle klare linjer for,
hvad der gør størst indtryk på eleverne.
Først og fremmest understreger de værdien af, at de selv får lov at omsætte teori til praksis, når de er i felten. Det
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Feltturen varer fire dage og indledes
med, at eleverne får introduceret nøje
udvalgte geologiske begreber, som de
skal lære at mestre på turen. Begreberne
dækker både det geologiske kredsløb,
erosion, forvitring, aflejring, fossileringsprocesser, geologisk tid og oliegeologi. Hensigten er ikke, at eleverne skal
kunne det udenad, men snarere at det
vækker genkendelse, når samme begreber efterfølgende dukker op i feltarbejdet. Til feltundervisningen bruger vi
undervisningsmodellen Perspektivér –
Undersøg – Beskriv – Perspektivér. I
korte træk betyder det, at vi ved aftenundervisning starter med at introducere
et tema, fx det geologiske kredsløb. Vi
anskuer det til en begyndelse med det
brede perspektiv. I felten sætter vi eleverne til at fokusere på emnet ved selv at
undersøge bjergarter med såvel feltgrej
som sanser, de tager prøver og beskriver
med deres egne ord. Ved opsamlingen
efter feltarbejdet, perspektiverer vi det
ind i en konkret kontekst baseret på deres undersøgelser og beskrivelser fra
feltarbejdet.

Vi står midt i en masseuddøen

En af de lokaliteter vi besøger, er stranden ved Lyme Regis, som er berømt for
sine ekstraordinære fossiler så langt øjet
rækker, og eleverne skal straks i gang
med feltundersøgelserne. Geologisk set
er vi 200 millioner år tilbage i tiden.
Eleverne har på gåturen fra p-pladsen til
lokaliteten allerede spottet de første 100
fossiler, og deres nysgerrighed er for alvor vækket. De vil gerne udforske klinterne og bruge den hammer, der næsten
brænder et hul i rygsækken, men vi skal
i gang med øvelsen. Vi starter altid med
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at sætte scenen og med at forklare det
fortidsmiljø, vi bogstaveligt talt sidder
på. Det giver eleverne et håndgribeligt
billede af, hvordan det så ud for 200
millioner år siden, da Jorden, som her,
var midt i en masseuddøen. Efter en
sikkerhedsbriefing og perspektivering til
gårsdagens aftenundervisning, præsenterer vi den konkrete feltøvelse med udgangspunkt i at undersøge og beskrive.
Eleverne skal i to grupper lave en artsdiversitetsøvelse, hvor de i et felt på 2x2m
skal gruppere og bestemme alle de ammonitter (fortidsblæksprutter), de finder på én time (se billederne s. 11 og
12).

Modellervoks som værktøj

Som undervisere på projektet oplever vi
altid, at eleverne i denne fase, er lige
dele forvirrede, nervøse og spændte. For
de fleste er det første gang de stifter bekendtskab med ammonitter. Erfaring
har vist os, at eleverne begynder at skabe kontekst ved selv at perspektivere deres observationer og undersøgelser, som
dagen skrider frem. På den måde ender
de ofte med selv at besvare de spørgsmål
de har stillet os om hvorfor ammonitterne fx varierer i størrelse, farve, form
og udbredelsesmønster. Det er gode og

Når abstrakte begreber gøres
håndgribelige. Anna viser ved
hjælp af modellervoks, hvor
dan olie kan samles under
overfladen i en forkastnings
fælde.

vigtige spørgsmål, men min opgave som
underviser er, at understøtte eleverne i
løsningen af øvelsen og hjælpe med
dem at holde fokus uden at give dem
svar. Ved at skabe rammerne for, at de

10 Gode råd til længerevarende feltarbejde
√√ Etablér en positiv spørgekultur fra starten. Stå ved ikke at kunne svare på alle spørgsmål.
Det vil give eleverne mod på at fremsætte vilde teorier og stille ”de dumme spørgsmål”
√√ Lav en feltguide, som eleverne kan blive fortrolige med på forhånd
√√ Skær ind til benet: Hvilken teori og hvilke begreber er nødvendige for, at de kan løse opgaven?
√√ Skab klarhed omkring opgaverne og facilitér elevernes beskrivelser og undersøgelser uden
at afsløre svarene
√√ Lav en detailplan for feltarbejdet og styr tiden stramt, så udbyttet bliver størst muligt for
eleverne
√√ Gør det klart for eleverne i hvilket tidsrum de skal lave en øvelse, og hvornår de selv kan gå
på opdagelse eller stille spørgsmål. Alle dele er lige vigtige for deres forståelse og læring
√√ Hav hele tiden fokus på, at lade eleverne omsætte teori til praksis
√√ Hav opmærksomhed på når eleverne taler ”geosproget” og anerkend dem for det
√√ Sørg for sikkerhedsudstyr og feltgrej til alle
√√ Rigeligt med snacks! Særligt hvis der også er aftenundervisning. Det er nogle krævende
dage, så nej tak til lavt blodsukker. En müslibar kan redde meget
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t.v.: Denne øvelse er elevernes
favorit. De sidder i grupper og
skitserer, hvordan kalkhvæl
vingen (Durdle Door) i bag
grunden vil udvikle sig med
tiden på baggrund af, hvor
dan kyststrækningen historisk
set har udviklet sig.
t.h: Et eksempel på hvordan
udviklingen af kyststræknin
gen bliver præsenteret ved
hjælp af skitser.

kan fokusere på at undersøge og beskrive, bliver de i stand til senere at finde
svar og perspektivere. Om eftermiddagen vil eleverne have undersøgt 2-3 lokaliteter, og efter aftensmad starter undervisningen igen. De får tid til at
efterbehandle deres data, og en aftensession består af oplæg, plenumdiskussioner og summegrupper iblandet rigeligt
med snacks. For at gøre det abstrakte
håndgribeligt, introducerer vi fx modellervoks til at bygge en model, der demonstrerer, hvordan olie opsamles under overfladen (se billede s. 13). Inden
vi går til køjs, introducerer vi teorien
bag morgendagens tema.

Et fagligt selvtillidsboost

Eleverne beskriver i evalueringerne det
forunderlige i, at de ved blot at studere
landskaberne og dermed fortiden, kan
forstå nutiden og turde gisne om, hvad
fremtiden bringer. Den øvelse, som vi
har erfaret skaber størst begejstring, er,
når eleverne skal forklare, hvordan kyststrækningen ved Lulworth Cove er dannet og fremadrettet vil udvikle sig. Vi
går en tur langs kysten, udpeger særligt
interessante geologiske og kystmorfologiske elementer, hvorefter eleverne får
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én time til at lave en skitse over kystudviklingen. Når de efterfølgende præsenterer deres teorier og taler ”geosproget”,
rammer de hovedet lige på sømmet med
deres fremskrivninger for kyststrækningen (se billederne her på siden). Det giver dem et kæmpe fagligt selvtillidsboost og er en succesoplevelse, de tager
med sig.

Ammonitter i Lagkagehuset

Eleverne får mere end bare flotte sten
med hjem. De har lært at anskue naturen ud fra nogle systematiske tilgange,
og den lærdom bliver hos dem. Eleverne
fortæller efterfølgende om oplevelser,
hvor de tager sig selv i at forklare deres
omgivelser ud fra de metoder, de lærer
på turen, uanset om det er i en grusindkørsel, ved stranden eller på ferie udenlands. Nikoline var med på tur i efteråret 2017. Nogle måneder senere
postede hun et billede på Facebook fra
et besøg på Lagkagehuset. Her studsede
hun over mønstrene i gulvet, som hun
ved nærmere undersøgelse kunne konstatere var ammonitter i kalk, ligesom
dem hun selv havde undersøgt og jagtet
i Sydengland.
o
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At læse landskabet
Ny teknologi overhaler kurveplaner
Kombination af digitale højdemodeller, geologisk data og
aldersbestemmelser skaber
overblik og afslører nye detaljer i landskabernes form og
oprindelse, som ikke har kunnet ses i den klassiske kortbladsanalyse.
Brugen af digitale terrænmodeller med
høj opløsning har efterhånden overhalet
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tidligere tiders værktøjer til at forstå
landskabet. De tog afsæt i analyse af
højdekurver og søkort, og i mere end et
kvart århundrede har fx Per Smeds
”Landskabskort over Danmark” beriget
vores kendskab til det landskab, som er
fundamentet for den danske natur og
kultur. Det betyder dog ikke, at de tidligere beskrivelser af terrænformernes
opståen skal smides på møddingen, de
nye metoder skal snarere tjene til at justere, underbygge eller sætte spørgsmålstegn ved gængse opfattelser.

Af Michael Houmark-Nielsen,
lektor emeritus, dr. scient,
Statens Naturhistoriske
Museum,
Københavns Universitet.
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Den digitale højdemodel og
andre nye værktøjer

Figur 1 (se i stor størrelse i
indledningen af artiklen):
Terrænformer dannet i forbin
delse med dannelse af is
randsbakkerne i Odsherred og
den efterfølgende nedsmelt
ning ved sidste istids afslut
ning samt landskabsformer
dannet af hav og vind i Post
glacial tid. Baggrundskort;
den digitale terrænmodel.

Danmarks Højdemodel (DMH) viser
niveauforskelle i landskabet både over
og under havets overflade med referenceniveau ved 0 m. Modellen er opstillet
af Geodatastyrelsen under Miljøministeriet og beskriver højden af landskabet
i hele landet og indre farvande organiseret i et grid-net med variabel størrelse. I
den digitale terrænmodel er det kun
landskabsformen der afbildes, hvilket
betyder at modellen er renset for bebyggelser, større anlæg, bevoksning m.m.
På modellen er lagt et skyggekort, hvor
højdemodellen ”belyses” fra forskellige
retninger under en lav vinkel, hvor ved
terrænet opleves i 3D. I højde-dybdemodellen er indsat en farveskala, der
fremhæver niveauforskelle i forhold til
havets overflade. En sort hvid udgave af
skyggekort over Danmark findes på
Miljøministeriets hjemmeside (http://
miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=
miljoegis) under fanen baggrundskort.
Dette giver alle en mulighed for at arbejde med den digitale højdemodel.
Når landoverfladens terrænmodel
lægges sammen med dybdemodellen
for vore indre farvande, fremstår et billede af vores landskab med en hidtil
uset detaljerigdom både til lands og til
vands. GIS - baseret sammenstilling af
terrænmodellen med digitale jordartskort og kombineret med geologiske data
om terrænets indre opbygning gør det
muligt, at beskrive og udpege enkeltformer (randmoræner, dødislandskaber,
strandvoldssystemer mm) og udrede
deres indbyrdes aldersforhold. Når dertil lægges moderne numeriske aldersbestemmelser af sedimenter og deres indhold af plante- og dyrerester, er det
næsten blevet muligt at sætte ”årstal” på
de enkelte landskabsformer.

Odsherreds landskaber - nye detaljer

Odsherred er et klassisk område når det
gælder forståelsen af både Danmarks istidslandskab og hvordan det senere blev
udsat for nedbrydende og omformende
kræfter. Dette er nærmere beskrevet i
artikler der findes på Geopark Odsherreds hjemmeside. Her skal terrænet
mellem Vejrhøj og Nykøbing behandles;
en mindre del af det område, hvor gletsjerstømme i slutningen af sidste istid
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har udformet istidslandskabet, mens
ændringer i havets niveau, landhævning
og klima efter istiden og til vor tid har
bidraget til opbygningen af nye landskaber.
Når terrænmodellen lægges som baggrund for det geologiske jordartskort
træder detaljer af allerede kendte landskabsformer frem og nye kan tilføjes
(Figur 1). Tre bælter af israndsdannelser
udgør rygraden i landskabet, der alle er
dækkede af et slør af dødisfænomener,
hvoraf lavninger opstået ved indsynkning efter afsmeltning af partier af isoleret is er de mest iøjnefaldende. Bakkerne er svejset sammen i tre omgange.
Ældst er det kuppelformede bakkestrøg
øst for Højby, som på overfladen dækkes af et utal af mindre randmorænebakker hvor deres indre opbygning afslører opskydning af flager og foldning
af lagene fra øst, nemlig den retning isstrømmens rand har presset bakkedraget fra. Herefter er det bueformede
randmorænestrøg omkring Vig presset
op af en isstrøm fra øst, hvor den har
dannet de små, langstrakte morænerygge på ydersiden af bakkebuen. Disse
rygge viser også stærke forstyrrelser af
den indre arkitektur, dannet af istryk fra
øst. Vejrhøjbuen er dannet som den
tredje i rækken og når de største højder
i israndsdannelserne. Også langs ydersiden af den store israndsbue er der afsat
mindre randmoræner, mens der på indersiden af buen findes en del fladtoppede bakker med uforstyrrede lag af
sand og ler afsat i søer, der opstod i gletsjeren efter den var gået i stå. Også langs
Vig buens inderside findes disse issøaflejringer, men ikke i Højbybakkerne,
hvilket viser at disse bakkers dannelse er
lidt forskellig fra de øvriges. Foran israndsbakkerne afsatte smeltevandet
sand og grus, hvor det opbygger store
flodsletter, hvis eftertragtede råstoffer
har været udsat for intens udgravning.
Aldersbestemmelser af hvornår sandskorn blev aflejret på sletten, viser at afsmeltningen foregik for 17.000 – 15.000
år siden. Hele det tredelte israndsstrøg
er ”gennemhullet” af mindre, isolerede
lavninger, der er dannet ved indsynkning af mindre partier død is i forbindelse med den endelige nedsmeltning,
og dødishullerne er i dag er mere eller
mindre tilgroet i mose og tørv. Det er i
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to af disse tidligere søer, at der er gjort
fund af Urokse, som havde søgt tilflugt
for stenalderjægernes pile. Der er en
række detaljer i figur 1 som ikke er behandlet her, det gælder især de mange
små ormelignende småbakker, der smyger sig uden om de større former og
som skyldes ophobning af materiale i
revner og sprækker i dødisen under den
endelige nedsmeltning.
Efter istidens slutning steg vandspejlet
i verdenshavene, men den landhævning,
som foregik efter at gletsjernes vægt på
jordskorpen var væk, var endnu hurtigere. Derfor forblev det lokale havspejl
omkring Odsherred lavt indtil for ca.
8.000 år siden, hvor afsmeltning af de
sidste rester af de store isskjolde, betød
at havspejlsstigningen overhalede landhævningen. Hermed skyllede Stenalderhavet ind over de lave dele af smeltevandssletten og israndsbakkernes
bagland – Sejerø Bugt og Isefjorden blev
dannet. Men da landhævningen fortsatte om end i mere behersket tempo og de
isskjolde der skulle smeltes var væk, steg
havet ikke længere. Dette medførte et
lokalt fald i havets niveau og da klimaet
samtidig blev køligere og mere ustadigt,
begyndte bølger og strøm at gnave i udragende pynter og odder. Materialet
herfra blev transporteret langs kysten og
afsat under mere rolige forhold udfor
fjordmundinger og vige. I Odsherred
ændrede kysten karakter, så de inderste
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dele af Stenalderhavet blev afskåret fra
Sejerø Bugt af et vifteformet system af
kilometer lange krumodder og strandvolde, der især voksede frem fra syd.
Den senere Trundholm Mose, med et af
vores mest berømte arkæologiske fund Solvognen - opstod som en strandsø
spærret inde bag strandvolde. Klimaforværring i Jernalderen og overgræsning
betød, at de hævede kystlandskaber blev
udsat for sandflugt, som med den fremherskende vestenvind fik klitter til at
vandre ind i landet.
Kysten har fortsat sin vandring mod
vest op til vore dage, hvor en af vore få
barrierekyster i den østlige del af landet
stadig er under udbygning styret af Sejerø Bugts fremherskende vestenvinde
og den stærke strøm langs kysten.

Figur 2: Udsigt fra Høve ud
over Sejerø Bugt og istidsland
skabets randmoræner mod
nord og nordøst. I forgrunden
de hævede kystlandskaber
omkring Trundholm Mose.

Afslutning

Danmarks Højdemodel (DMH) er et
moderne redskab til landskabsanalyse,
der kan bruges af alle.
DMH er frit tilgængelig på Miljøministeriets hjemmeside
Anvendt sammen med geologiske
jordartskort og andre geologiske kilder
kan landskabets historie fortælles i detaljer.
Uden hensyntagen til eksisterende
landskabsanalyser kan de nye værktøjer
ikke anvendes optimalt.
o
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Danmarks digitale
landskab i 3D
Hvis du ligesom jeg har siddet
i timevis med Google Earth og
er faldet i stimer over de flotte
tredimensionelle visninger, så
har du sikkert også ærgret dig
over at Danmark er så fladt.
Hvis ikke, så burde du kaste
dig over Google Earth – for
potentialet for at opleve klodens fantastiske landskaber
hjemme fra sofaen er enormt.

Af Anders Anker Bjørk,
geograf,
Statens Naturhistoriske
Museum.
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Der er sket meget med teknologien de
seneste år, og manges forståelse af klodens udseende og landskaber kommer
netop fra den lette adgang til højtopløselige billeder og 3D-visualiseringer
som Google har været eminent til at udnytte. Desværre er og bliver Danmark
bare fladt i forhold til Himalaya og
Grand Canyon, og wow-effekten udebliver ganske enkelt på Google Earth når
Danmark ses i 3D. Det betyder dog ikke
at de danske landskaber ikke har noget
at byde på – tvært imod. Det foregår
bare i en anden skala, og der må tages
andre metoder i brug for at få det fulde
visuelle udbytte.
Teknologien udvikler sig med hastige
skridt, og hvad der for få år siden var
umuligt er i morgen forældet. 3D- visualisering har traditionelt været forbeholdt specialister og har krævet voldsom computerkraft. Det er dog ikke
længere tilfældet, og almindelige mennesker kan nu producere 3D-modeller
med en helt almindelig bærbar computer og gratis software.
Med en god 3D-model kan et specifikt
landskabselement studeres fra forskellige vinkler, ligesom mængden af information på det tredimensionelle kort kan

øges efter behov. Resultatet er, at undervisere og andre interesserede står med
et nyt kort på hånden når landskaber
skal vises og forklares. I klasselokalet får
de studerende nemt deres egen oplevelse af de enkelte landskabselementers
morfologi og placering i det større landskabs-system.
3D-modellerne er dog ikke kun isoleret til klasseværelset eller sofaen – der er
intet der slår landskabsoplevelsen ude i
landskabet, og her kan teknologien være
med til at gøre oplevelsen endnu større.
Med de digitale højdemodeller ved hånden kan man se små topografiske forskelle som ellers er umulige at se med
egne øjne i terrænet. Det er også muligt
at fjerne træer og bygninger fra modellerne og pludselig kan sammenhænge
ses, som før var umulige at gennemskue
i landskabet eller med kurveplanerne.
Figur 1 viser en 3D-model af området
øst for Højby ved Nykøbing Bugt. Området er delvist dækket af skov, men i
3D-modellen er skoven og alle bygninger fjernet, og tilbage står det nøgne
landskab. Selv om udsnittet blot er én
kilometer bredt, er det tydeligt at det er
et yderst kuperet terræn og at der også
er en nord-syd orientering i bakkerne
som går på langs med randmorænen
mod vest. Mængden af informationer i
3D-modellen er vist i forhold til et traditionelt kurveplan.

Figur 1: Den digitale højdemodel over Nordvestsjæl
land (udsnit A). Udsnit B og C er et luftfoto og 2 meter
kurveplaner af udsnittet øst for Højby. Samme udsnit
er vist i 3D med og uden højdekurver. Udsnittet dæk
ker en bredde på 1 kilometer og har fået en vertikal
overhøjning på 3,5x. Udsnittet er markeret med en lille
orange boks på kortet.
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Figur 2 viser et langt større udsnit der
dækker over den større landskabsserie. I
denne skala kan landskabernes indbyrdes relationer studeres, fra de opskubbede flager i randmorænen til mange
flade strandvolde som ikke ses med det
blotte øje.
Det giver selvsagt ikke meget mening
at vise en 3D-model på et fladt stykke
papir eller på en pdf, det fulde udbytte
at modellen fås først når man frit kan
navigere rundt i landskabet. Teknologien udvikler sig hastigt, og næste skridt i
landskabernes teknologiske udvikling
bliver Virtual Reality, kombineret med
GIS, GPS og præcise højdemodeller.
o

SOFTWARE:
I dette eksempel er udelukkende brugt gratis
software. Eksemplerne er lavet i programmet
QGIS, som er et Geografisk Informations System (GIS). QGIS er freeware og open source
og har også plugin’et Qgis2threejs som producerer de endelige filer.
QGIS kan downloades her: www.qgis.org

HØJDEMODELLER:
Grundlaget for en 3D-model af et landskab
er altid en digital højdemodel (DHM).
Det er kvaliteten af højdemodellen der afgør
hvilke detaljer der kan ses i 3D-modellen.
Den mest nøjagtige DHM over Danmark
kommer fra Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering (SDFE) og har en rumlig opløsning på 40 cm. Det betyder at hele Danmark er delt op i kvadrater af 40 cm og hvert
kvadrat har en højde.
Højdemodeller er således et digitalt produkt,
som kan manipuleres på en lang række af
måder. Ved for eksempel at tilføje en kunstig
sol, kan man lave et kunstigt skyggekort, og
på denne måde træder landskabet frem i detaljer som ikke er synlige i den rå højdemodel.

Figur 2: Den større landskabs
serie er her vist i 3D med en
vertikal overhøjning på 10x.

PRØV SELV:
Vil du selv se nærmere på 3D-modeller?
Ved at bruge dette link kan der downloades
en mappe med 3D-software og tre 3D-modeller af landskabet i Nordvestsjælland.
https://tinyurl.com/y8juhvex
Alle filer i mappen skal downloades og lægges det samme sted på din computer.
Klik på en af .html filerne og din browser vil
åbne en 3D-model som man nemt kan navigere rundt i. Computeren behøver ikke at
være forbundet med internettet.
Det er nødvendigt at din internetbrowser er
opdateret og at ActiveX er slået til.
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17.000 år siden: Mammutter
vandrer rundt i området foran
en gletsjer. Moderne studier af
mammutters levevis og føde
indtag indikerer, at de har le
vet i tundralandskaber. Det er
derfor tænkeligt, at mammut
ter kan have levet i – eller tæt
på - Odsherred i perioder un
der den seneste istid.

Augmented reality
viser vej i fortidens landskab
Med mobil-app’en ’Geopark
Odsherred – Landskabet som
isen skabte’ tager Geopark
Odsherred brugeren med på
en rejse til forne tider, hvor
landskabet så markant anderledes ud end i dag.

Jakob Walløe Hansen,
geolog , palæontolog og
naturvejleder,
UNESCO Global Geopark
Odsherred.
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Istid, landskabsdannelse og geologi kan
umiddelbart være svære emner at formidle og kan for nogen måske virke
uvedkommende. Det har Geopark Odsherred søgt at lave om på. Med en formidlingsapp til smartphones og tablets,
kan man opleve Odsherreds landskab
”live” i forskellige perioder – fra da
mammutter levede i Nordvestsjælland
og helt frem til starten af forrige århundrede, hvor Odsherred var præget af
romantiske kulturlandskaber. På den
måde byder app’en på mange muligheder for oplysning og fordybelse for alle
natur- og kulturinteresserede.
Programmet åbner med et oversigtskort over Odsherred, hvorfra det er muligt at klikke videre til diverse infospots,
der introducerer til forskellige steder i
geoparken. Derudover er der to hotspot,

placeret ved hhv. Vejrhøj og Esterhøj.
Med udgangspunkt i disse hotspots kan
man tage på en tidsrejse igennem fire
tidsnedslag, for hhv. 25.000, 17.000,
7.000 og ca. 100 år siden. Hvert enkelt
tidsnedslag byder, i samme stil som
oversigtskortet, på en række infospots,
der hver især gør det muligt at opnå viden om interessante elementer og fænomener, og derved blive klogere på udviklingen af geoparkens landskab.
Hovedprincippet bag grafikken i tidsnedslagene består i at man kan navigere
rundt, som var man placeret centralt i
en kugle. Dvs. at man fysisk skal dreje
sig rundt for at få den fulde effekt ud af
app’en. En zoom-funktion gør at man
kan dykke ned i 3D-grafikken og blive
klogere på enkelte detaljer.
Selve app’en var oprindeligt tiltænkt
undervisningsbrug, men viste sig undervejs i udviklings- og testfasen at
være et uvurderligt formidlingsværktøj
til alle interesserede og nysgerrige. Ved
brugen af augmented reality, der bygger
en computer-genereret gengivelse ovenpå virkeligheden, skaber app’en en livliggørelse af landskaber, der ikke længere er.
App’en har et kæmpe lærings- og forNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

7.000 år siden: Den tolkede
udsigt fra Vejrhøj under Sten
alderen. Mennesket var efter
istidens ophør indvandret til
Danmark, og flere steder i
Odsherred havde stenalderfol
ket anlagt bopladser. Da
vandstanden var på sit højeste
for ca. 8.000-7.000 år siden,
stod vandet i Odsherred ca.
4,5 meter højere end i dag.
midlingspotentiale, der bunder i en omfattende research og grundig granskning af kilder. Derigennem er
eksponeret en masse eksempler på
hvordan et landskab rummer et væld af
gode historier, som kan gøres spændende og nærværende ved brug af moderne
teknologi. Et vigtigt element for udviklingen af app’en var at den på ingen
måde måtte overtage oplevelsen ved at
være ude i det åbne landskab. Sammen
med andre øvelser, såsom orientering i
landskabet ud fra kort og hjemmelavet
kompas, er det et glimrende bidrag til
en dialog om et pågældende nærområdes landskabelige udvikling. Dette har
gjort det betragteligt nemmere for Geopark Odsherred at konkretisere geopark-konceptet, med alt hvad det indebærer.
For nuværende er der to hotspots i
app’en, men flere kan/vil komme til. Det
er dog en rimelig bekostelig affære at
skabe en sådan app. Den nuværende
udgave har taget ca. ni måneders mandetimer og har kostet i omegnen af 1
mio. kroner - og et enkelt ekstra hotspot
kan nemt koste tæt på 100.000 danske
kroner. Det vigtigste udviklings-aspekt
af app’en består dog i at gøre den mere
undervisningsbetonet igen, ved bl.a. at
udvikle nye elementer, der tillader fx registrering af observationer mv.
Rigtig god fornøjelse!
o
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Fakta om app’en
• App’en er udarbejdet af Mediafarm ApS
og Geopark Odsherred.
• Projektet er støttet af LAG-midler, Odsherred Kommune og Geopark Odsherred.
• Applikationen er gratis og kan ved brug
af søgekriteriet Geopark Odsherred,
downloades via App Store og Google
Play.
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Brug ‚Beskriv verden‘ til
huskenoter og overblik
over fælles arbejde på
feltturen. Det kan noteres
og markeres på stedet,
hvor elever i grupper har
taget prøver og lavet
undersøgelser.

Det er helt enkle funk
tioner, ‚Beskriv verden‘
rummer. Man kan fx
vælge at tilføje tekst og
tal, pile, skilte og sym
boler, tegne streger
eller omrids eller
optælle noget.

Beskriv verden
- ny app til naturfagsundervisningen
Med appen ‚Beskriv verden‘
bliver elevernes telefoner til
mobile, digitale notesbøger –
og deres mobilfotos til faglige
beskrivelser der understøtter
læringen.

Af Karsten Elmose Vad,
projektudvikler og
Katrine Minddal,
undervisnings og udviklings
medarbejder,
Statens Naturhistoriske
Museum.
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Appen kan bruges på mobil eller tablet
både hjemme, på skolen eller i felten.
Den er et redskab, ikke et spil eller en
manual. Kernen i ‚Beskriv verden‘ er arbejdsmetoderne observation, beskrivelse og undersøgelse, der er helt grundlæggende metoder i naturvidenskaben,
men samtidig noget, der skal trænes og
øves.
Statens Naturhistoriske Museum har
udviklet appen ‚Beskriv verden‘ til naturfaglige undersøgelser både ude og
inde. Når en opgave er stillet eller et undersøgelsesspørgsmål formuleret, kan
appen hjælpe eleverne med at fastholde
deres observationer og lave faglige be-

skrivelser. Ved at tilføje informationer
direkte på deres fotos, fx tekst, tal, markeringer og symboler, gør eleverne deres
billeder til faglige noter. Noterne og beskrivelserne kan eleverne dele med hinanden og underviseren.
Sådan gør man:
1. Noter hvem, hvad og hvor.
2. Tag et billede.
3. Tilføj tekst, tal, markeringer og
symboler direkte på billedet.
4. Gem og del billederne.

Brug billederne

Eleverne kan med fordel tage billeder
fra flere vinkler, og gerne både billeder
af hele genstanden og af de enkelte detaljer. ‚Beskriv verden‘ fungerer også fint
med billeder af hele landskaber eller af
mere flygtige fænomener i naturen, fx
vejret eller en regnbue. Appen giver
også mulighed for at arbejde med ting,
som ikke nødvendigvis kan håndteres,
NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

fx levende fugle eller den orkidé, der
ikke må plukkes. Hvad enten eleverne
har mulighed for at studere selve genstandene eller blot billeder af dem, så
handler det om at skærpe deres opmærksomhed mod deres omverden.
Det kan ikke siges for tit: observation og
beskrivelse er noget, der skal læres og
trænes.
Forskere har i århundreder brugt notesbøger i deres arbejde med at beskrive
verden. I ‚Beskriv verden‘ kobles noterne direkte til billedet, der på den måde
enten kan bruges som logbog, til en enkelt dataopsamling eller som huskeseddel på stedet. Men billederne kan også
bruges efterfølgende til en præsentation,
som dokumentation i en rapport eller til
fremstilling af en model.

Appen kan ikke stå alene

‚Beskriv verden‘ er et redskab. Den hjælper eleverne med fx at angive størrelse,
form og antal, men den kan ikke måle,
tegne omrids eller tælle for dem – det
skal de selv. Den kan hjælpe, fordi den
tilbyder en række funktioner. Appen
kan minde eleverne om, at de kan tælle
noget, måle noget, navngive noget, lede
efter geometriske former i noget osv.
Der dukker små, simple hjælpetekster
op, når eleverne vælger et værktøj.
På den måde understøtter appen elevaktivitet og praktisk arbejde. Eleverne
skal gøre noget med det, de tager billeder af; dele af et dyr eller en plante kan
fx optælles, benævnes, markeres, opmå-

Appen ‚Beskriv verden‘
er udviklet af Statens Naturhistoriske
Museum i samarbejde med Mediafarm med
støtte fra Undervisningsministeriet samt
Friluftsrådet.
På www.beskrivverden.dk finder du
materiale til inspiration og vejledning:
• Små inspirationsfilm med forskere, der
beskriver verden.
• En kort vejledning og instruktionsfilm til
'Beskriv verden'.
• En lille film, hvor naturfagsdidaktiker
Jens Dolin fortæller om vigtigheden af
observation, beskrivelse og undersøgelse
i naturfagene.
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les og beskrives. Det er eleverne, der
skal tilføje viden til billedet. Både det de
ved i forvejen og det, de kan finde ud af
ved nærmere undersøgelse.

Se det, beskriv det – og forstå det

Intentionen med ‚Beskriv verden‘ er at
fange elevernes interesse ved at lade
dem observere og beskrive – og gennem
beskrivelsen få en bedre forståelse af
den verden, der omgiver os.
På Statens Naturhistoriske Museum
ved vi fra vores praksis, at genstande
kan rejse spørgsmål, der starter læreprocessen: Hvorfor ser den sådan ud?
Hvilke dele er den opbygget af? Hvilke
farver har den og hvor? Hvordan kan vi
beskrive den med ord eller tal? Kender
vi noget, der ligner den? Findes der kategorier, vi kan putte genstanden i?
Disse spørgsmål er alle naturvidenskabelige spørgsmål. Der er nogle bestemte måder at spørge på, at undersøge
og at arbejde på inden for naturvidenskaben. Med appen vil vi have eleverne
til at trække data ud af virkeligheden på
en struktureret form via deres beskrivelser. Det kan give eleverne mulighed for
at finde det generelle i mangfoldigheden
– og få orden i kaos.
Beskrivelserne hjælper til at opbygge
en forståelse. ‚Beskriv verden‘ er således
et redskab, der kan hjælpe eleverne til at
arbejde naturvidenskabeligt – ved at
fastholde deres observationer, og hjælpe
dem med at lave og dele beskrivelser af
deres omverden, inde og ude.
o

’Glas med prøver dagen efter’
‚Beskriv verden‘ kan også an
vendes, når der tages prøver
eller udføres forsøg og ekspe
rimenter i naturfagene. Bille
der af opstillinger, udstyr eller
før- og efterbilleder kan deles
mellem gruppemedlemmer,
sendes til underviseren eller
indgå i en rapport.
’Granit’
Med ‚Beskriv verden‘ kan ele
verne nemt gemme feltnoter,
fx omkring hvilke mineraler
bjergarten består af.
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Foto Statens Naturhistoriske Museum
En bryozobanke i Faxe
Kalkbrud udforskes.

Af Ane Elise Schrøder,
cand.scient, biolog og
palæontolog samt
Bent Lindow,
PhD, samlingsmedarbejder,
geolog og palæontolog,
begge ved Statens Natur
historiske Museum.
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Kridt skoene
og tag i felten!
Stevns Klint blev i 2014 optaget på UNESCOs verdensarvsliste, fordi et afgørende kapitel
i Jordens historie skjuler sig i
klinten: et tyndt lag af Fiskeler
fortæller historien om, hvordan dinosaurerne og mere
end halvdelen af alt liv blev
udslettet for 66 millioner år
siden, da en asteroide kolliderede med Jorden.
Kalklagene over og under Fiskeleret er
aflejret i havet og fyldt med fossiler.
Faxe Kalkbrud repræsenterer et spektakulært eksempel på, hvordan livet vender tilbage efter katastrofen, og en koralbanke voksede frem, hvor Faxe ligger
i dag. Siden 2013 har Sølvgades Skole i

samarbejde med Statens Naturhistoriske
Museum taget elever med ud på geologisk feltarbejde ved de to lokaliteter.

1. Kridtprojektet

Kridtprojektet er et tværfagligt naturvidenskabeligt forløb for udskolingen, udviklet i samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum og Sølvgades
Skole og afholdt fra 2013 til 2017. Forløbet er et geologisk feltprojekt, hvor eleverne praktisk er ude og indsamle kalksten og fossiler fra to danske lokaliteter,
Stevns Klint og Faxe Kalkbrud. Efterfølgende beskrives og undersøges det indsamlede materiale ved øvelser i et laboratorium og danner grundlag for en
videnskabelig grupperapport, som eleverne afleverer ved projektets afslutning.
Grupperapporten forsøger enten at besvare et forskningsspørgsmål eller afNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

Foto Peter Garde

prøvning af en videnskabelig hypotese,
eleverne selv har formuleret på baggrund af den faglige introduktion og
feltarbejdet.
Forløbet strækker sig over 4 dage. Dag
1: Introduktion på Geologisk Museum.
Her modtager eleverne en faglig introduktion til geologien på Stevns Klint og
i Faxe Kalkbrud, samt et overblik af
ugens forløb og introduktion til hvad
geologisk feltarbejde indebærer. Dag 2:
Felttur til Stevns og Faxe. Dag 3 og 4:
Databearbejdning på Geologisk Museum og Sølvgades Skole. Inden selve forløbet skal eleverne sammen med deres
lærere gennemgå undervisningsmateriale, som fremsendes af museet.
Læringsmetoderne er baseret på IBSE
(Inquiry-Based Science Education),
hvor eleverne aktivt undersøger, selv
udvælger metoder, opstiller hypoteser
og tolker deres egne resultater i både felten og laboratoriet, hvor lærere og forskere fungerer som facilitatorer under
processen.

2. Feltarbejde i praksis

En vigtig del af geologisk feltarbejde er
indsamling af prøver for at undersøge,
tolke og forstå landskabets dannelse.
Det kan være bjergarter fra adskilte geologiske lag, fossiler, jordbundsprøver eller noget helt fjerde. Mulighederne er
mange i den danske natur.
I Kridtprojektet indsamler eleverne i
alt fem forskellige prøver af kalkbjergarter på de to lokaliteter. Prøverne indsamles, lægges i selvlukkende poser og
registreres på etiketter med det samme.
Samtidig systematiseres og nummereres
prøverne i feltnotesbøger, hvor man ekNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

Rødvig på Stevns.

sempelvis skriver, hvor i det geologiske
lag prøven stammer fra, hvem der tog
prøven, dato for prøveindsamlingen,
GPS–koordinater, afstand til et referencepunkt i lagserien o.l. Prøvetagningen
understøttes af billeder, der tages på stedet. Alle informationer kan have betydning for de efterfølgende undersøgelser,
der foretages i laboratoriet.
Geologisk feltarbejde kræver udstyr.
Geologerne fra Statens Naturhistoriske
Museum medbringer bøger med fossilnøgler, og sørger desuden for feltetiketter og plastposer til elevernes prøver.
Sølvgades Skole er ansvarlige for elever-

FAKTABOKS
Forløbet blev udviklet som en del af TURBO
programmet, der er økonomisk støttet af
Københavns Kommune.
Turboforløb er et fagligt dybdegående samarbejde mellem en ekstern institution og en
skole i Københavns Kommune, bl.a. rettet
mod elever med brug for ekstra udfordringer
i udskolingen indenfor de naturfaglige fag.
Forløbets læringsmål tager udgangspunkt i
de forenklede Fælles Mål, hvor den faglige
fordybelse primært sker uden for skolen.
Indholdet var også ment som en forbere
delse til de fællesfaglige prøver i skolen,
der dækker alle fagene fysik/kemi, biologi
og geografi.
Sølvgades Skole ønskede også en praktisk
dimension i forløbet, som eleverne ikke fik
til dagligt – de skulle uden for og få ”nogle
ridser og blå mærker”. Der er desuden stort
fokus på, at eleverne skal videreformidle det
lærte fra projektugen.

27

Foto Jesper Andersen
T.v.: Feltarbejdet går i gang.
Bemærk de tydelige bryozo
banker i stejlvæggen bagved.
T.h.: Med hammer og mejsel
tages prøver af koralkalk i
Faxe Kalkbrud.
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Foto Peter Garde

nes personlige sikkerhedsudstyr: beskyttelseshjelme og sikkerhedsbriller. Til
prøveindsamlingen i Faxe Kalkbrud lejer vi hamre og mejsler hos Geomuseum Faxe. Eleverne står selv for personligt feltudstyr som blyanter og
notesblokke, kameraer samt rygsække
til deres prøver.
Inden forløbet sender vi en liste med
udstyr og feltråd til elever og lærere.
Der lægges særlig vægt på, at de er iført
solidt fodtøj, vandre- eller gummistøvler, samt vand- og vindtæt varmt tøj, der
tåler at blive rigtig beskidt.
På lokaliteterne skal god feltskik og
sikkerhed afklares som det første, inden
udstyr udleveres og feltarbejdet påbegyndes. Elever og lærere samles, og vi
fortæller dem kort om god feltskik: vær
hele tiden opmærksom på dine omgivelser; hensynet til andre kommer før
én selv; bevæg dig fornuftigt og roligt i
felten. Samtidig gøres det tydeligt, at det
er lærernes ansvar at sørge for god feltskik og adfærd hos eleverne. Geologens
eller naturvejlederens ansvar er udelukkende det faglige indhold, ikke elevernes adfærd. Endelig udpeger vi, hvem
der bærer førstehjælpsudstyr. Hvad der
instrueres i, afhænger af forholdene på
den pågældende geologiske lokalitet:

hvis der er stejlskrænter med risiko for
småskred, har man altid sikkerhedshjelm på. Hvis man bevæger sig på stejlskrænter, skal man være opmærksom på
personer nedenunder, så de ikke bliver
ramt af løse sten. Hvis det er et aktivt
kalkbrud, er man opmærksom på arbejdskøretøjer osv. Vi forklarer også
specielle forhold på lokaliteten: er bestemte lag fredede som f.eks. Fiskeleret
på Stevns. Må man ikke tage prøver
med redskaber, men gerne med hænder? Er der vådt og glat eller solrigt og
risiko for hugorme?

3. Efterbearbejdning i laboratoriet

Et vigtigt aspekt ved Kridtforløbet er efterbehandlingen af de indsamlede prøver. Mange forløb er traditionelt bygget
op omkring selve feltarbejdet, men hvor
det indsamlede materiale ikke anvendes
yderligere. Ved Kridtforløbet var det
væsentligt, at eleverne var klar over, at
prøverne skulle bruges i det videre arbejde. Dette garanterede en dyb seriøsitet fra eleverne, og en grundig prøvetagning i felten.
I laboratoriet lægges først vægt på videnskabelige beskrivelser af prøvernes
udseende. Det handler om, at få beskrevet alle detaljer: farve, form, hårdhed
NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018
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(smuldrer det mellem hænderne?), er
den glat eller ru, er der fossiler eller
mærker – og hvad betyder disse observationer sammenholdt med de geologiske lag, de stammer fra?
Dette kombineres med simple laboratoriemetoder, eksempelvis hårdhedsundersøgelser vha. Mohs skala samt beregning af massefylde og
fossilbestemmelser, hvor der benyttes
fagnøgler. De simple laboratorieøvelser
er med til at cementere det lærte fra felten og bidrager til elevernes forståelse af
geologien og dannelsen af lokaliteterne.

4. Erfaringer

Et vigtigt aspekt ved projektet er, at det
er forskere fra museet, som underviser i
geologien uden for skolens faste rammer. Det er ligeledes forskerne, der bedømmer og karaktergiver elevernes rapporter. Det bevirker, at eleverne ’tør’
fordybe sig rent fagligt i et specifikt
emne på en helt anderledes måde end
ved normal skoleundervisning, hvor deres egne, vante lærere bedømmer arbejdet. Dette styrkede i høj grad elevernes
faglige output.
Indtil 2016 fik eleverne stillet et forskningsspørgsmål angående geologien,
som skulle besvares i rapporten vha. unNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018
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dersøgelser i laboratoriet. I 2017 udvikledes Kridtprojektet til også at inkludere
læringsmål med afsæt i fysik/kemi og
biologi, således at eleverne kan trække
deres rapport til den ny fællesfaglige
prøve til eksamen i 9. klasse 2018. Derfor fik eleverne mulighed for selv at
danne videnskabelige hypoteser, som
kunne efterprøves inden for rammerne
af felt- og efterbearbejdningen. Dette
fungerede udmærket for en del elever,
men afhængig af lærernes tid til at gennemgå fremsendt undervisningsmateriale på skolen inden projektugen, skabte
det i flere tilfælde forvirring. Hvis der
ikke er tid til at gennemgå hypotesedannelse på forhånd, skal fokus være så
simpelt som muligt, eksempelvis besvarelse af et forskningsspørgsmål, som er
udstukket på forhånd.
Vi anbefaler geologisk feltarbejde med
efterbearbejdning, da det garanterer engagement og fordybelse hos eleverne.
Eksempler på feltetiketter, laboratorieundersøvelser og opgaver, feltrapport
opbygning, feltudstyrsliste samt oversigt
af relevant geologisk faglitteratur kan
findes og udskrives på Naturvejlederforeningens hjemmeside under det nyoprettede geofaglige netværk.
o

T.v.: Efterbearbejdning af
indsamlede prøver. Der beskri
ves og laves hårdhedsbestem
melse.
T.h.: Indsamling og registre
ring af prøver under feltarbej
det.
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Grusgrave
– et vindue til fortiden
Profil i grusgrav, ca. 15-20 m
højt. Her har engang været en
fossende smeltevandsflod, in
den isen igen flød ind over
området og dækkede det med
et lag moræneler på ca. 2 m
tykkelse.

Udnyttelse af mineralske
råstoffer er en helt uundværlig
del af vores samfundsudvikling lige fra stenalderen og
frem til i dag. Når vi graver
ned under overfladen, skaber
vi samtidig et vindue hvorigennem vi kan aflæse om
tidligere tiders geologiske
processer og på forunderlig
vis gennemgå en tidsrejse
tilbage i tiden.
Hvad er råstoffer?

Af Anette Petersen,
selvstændig geolog,
GEON
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Biler, huse, mobiltelefoner og fjernsyn
vokser som bekendt ikke på træerne!
Alle de råstoffer der ikke kan dyrkes,
bliver vi altså nødt til at grave op af jorden. Mennesket har derfor brug for at
finde, bryde, og forarbejde mineralske
råstoffer – sådan har det været til alle tider gennem menneskets historie fra
flintesten til metaller.
Lad os først slå fast hvad det er vi taler
om i en dansk sammenhæng. Herhjemme udnytter vi mineralske råstoffer (i

daglig tale råstoffer) som sand, grus og
sten (herefter ofte blot betegnet som
grus) men også kalk, ler, tørv, moler og
granit (Bornholm). I denne artikel vil
der alene blive fokuseret på indvinding
af grus og hvad man kan gå på jagt efter
af oplevelser og viden i grusgravene,
idet grusgrave kan findes i hele landet.
Grus er det mest almindelige og udnyttede råstof i Danmark og vi bruger
det til alle vores infrastrukturanlæg
(veje, jernbaner, broer osv.) og byggerier
(huse, supersygehuse, skoler osv.). På
årsbasis henter vi mellem 20 – 30 mio.
m3 grus fra landets grusgrave. Det er
dermed en ikke uvæsentlig landskabsformende aktivitet at indvinde råstoffer
og det kan skabe spændende muligheder for nye arealer til friluftsaktiviteter
eller natur når indvindingen er afsluttet.

Hvor kommer råstofferne fra?

Udformningen af de danske landskaber
er for størstedelen af arealet, resultatet af
gletsjeraktivitet og arktiske forhold under den sidste istid, Weichsel-istiden
(ca. 117.000-11.500 år siden). Grundfjeld, fra store blokke til de mindste
sandkort blev ”samlet op” af isen under
dens fremrykning fra det nordlige SkanNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

dinavien. Under transporten inde i isen
blev meget af materialet knust ned og
smeltede herefter ud af isens front når
den standsede op eller smeltede tilbage.
Foran isranden blev der aflejret smeltevandssletter og der hvor sletterne blev
bevaret, enten ved overfladen eller under et nyt fremstøds aflejring af moræneler, findes nogle af de bedste grusforekomster. Isen danner andre
landskabsformer som er gode steder at
lede efter grus, fx issøbakker og åse (ofte
dannet henholdsvis ovenpå isen eller
under/i isen). Det er med andre ord
gennem tolkning af landskabernes dannelse at vi får en ide om hvor vi kan finde forskellige typer af råstoffer.

Grusgraven

Når vi graver grus, graver vi ned til naturmiljøer som herskede for 11.000 år
siden eller endnu længere tilbage. Gravningen skaber fine tværsnit af de øverste
jordlag og de profiler der derved blotlægges kan fortælle noget om hvordan
verden så ud på det pågældende sted og
hvilket klima og miljø der herskede og
hvilke fysiske processer der skabte landskabet. Det er i øvrigt det samme der
gør sig gældende på steder hvor kystNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

klinter vedligeholdes af havets erosion.
Inden vi fortsætter, har vi brug for at
definere sedimenter. I denne sammenhæng er der tale om klastiske sedimenter dvs. bjergartsfragmenter, der er
transporteret til aflejringsstedet vha.
vand, vind eller is. Efter deres aflejringsmiljø inddeles sedimenterne i havaflejrede sedimenter (herunder kystaflejringer), flodaflejrede, søaflejrede, vindaflejrede (fx klitter) og endelig isaflejrede
(glaciale) sedimenter. Sedimenttyperne
besidder forskellige sedimentære karakteristika fx partikelstørrelsesfordeling,
sedimentære strukturer m.m.

Gletsjere, som denne fra
Kangerlussuaq, Grønland,
viser hvordan isen har samlet
materiale op under sin frem
march. Isens front er ca. 50 m
høj.

Eksempler på strukturer

En meget tæt og plan lamination i lersedimenter tyder på at sedimenterne er
aflejret lag for lag ved langsom udfældning fra opslemning i vand. Denne
struktur kan derfor være tegn på at der
har været stillestående vand, fx hvis der
har været en issø.
En meget karakteristisk struktur vi
ofte støder på i grusgrave er krydslejring. Krydslejring er skråtstillede lag,
som typisk har en hældning mellem 15°
og 35° i forhold til sedimenternes overordnede lagstilling. Denne struktur vi-

De betegnelser, der er
anvendt i denne artikel
vil være at genfinde i
lærerbøger til folkeskole og gymnasium.
Det er derfor en forhåbning at de anvendes af
naturvejledere på lige
fod med begreber som
strandeng, vandrefalk
og biodiversitet.
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ser at sandet er afsat lag efter lag fra
strømmende vand. Krydslejringen viser
i hvilken retning strømningen er foregået fordi sandskornene aflejres på læsiden mens strukturen opbygges. Når
strømningsretningen skifter og flere
krydslejrede sandlag aflejres ovenpå
hinanden opstår ”sildebensstruktur”.
Nogle gange kan man være heldig og
finde flotte iskiler som viser at området
har været påvirket af permafrost.

Laboratorie og skattekammer

Grusgraven giver mulighed for ’handson’ studier for dem, der kan li’ at få sorte
negle. Det er et spørgsmål om at udruste sig med sigter (så man kan måle
kornstørrelser). En god ide kan også
være at medbringe mureske eller hakkejern så man kan skrabe nogle profiler
rene, hvis ikke gravemaskinen lige har
været der. Men man kan også blot iagttage – og undres. Hvorfor er kornstørrelserne større i den ene ende af grusgraven end i den anden ende? Det kan
måske være fordi man er tættere på dér
hvor gletsjerfronten stod, fordi de største sten og gruspartikler aflejres først af
det brusende smeltevand, de finere partikler kan holdes i suspension i vandet
og transporteres længere væk fra gletsjerfronten. Man kan også lave eksperimenter omkring permeabilitet og porøsitet. Disse fysiske parametre er
væsentlige til at forstå hvordan vi suger
grundvand op fra undergrunden (og for
grundvandsressourcens sårbarhed).
Grusgrave rummer desuden fine muligheder for at fordybe sig i Skandinaviens geologi. Der er bjerge af sten at gå
på opdagelse i, og man kan prøve at bestemme ledeblokke, som kan vise noget
om hvorfra isen kom (Norge, Sverige,
Østersøen).
< Øverst: Tydelige krydslejringer i et grus
gravprofil. Bemærk at nogle af de skrå lag
indeholder større sten end andre og derved
afspejler at vandet er kommet med en
større hastighed.
< i Midten: Iskile, som bevis på perma
frost. Kilen er ca. 2 m høj.
< Nederst: Er der én, der er vild med grus
grave, er det digesvalen, som straks flytter
ind når der laves en ny gravefront.
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Husk at passe på derude!
I nogle grusgrave vil det være muligt at
gå på fossiljagt og er man helt urimelig
heldig, så finder man måske en mammuttand (husk museumslovens bestemmelse om danekræ). Eller guldstøv. Det
sidste er måske nok at oversælge.

En opfordring

Geologien viser vejen til de vigtige råstoffer. Men geologi udgør også en del af
naturen. Når vi laver naturformidling og
planlægger forvaltning af et naturområde, er det vigtigt også at have øje for geologien og de geologiske værdier.
Til naturvejlederen kan opfordringen
være, at finde hvad der må være af råstofindvinding i lige præcis dit område
– og udforske det – geologisk såvel som
kulturhistorisk. Og kom derud mens
der graves. Det er i sig selv en oplevelse
at se de store maskiner arbejde, at høre
knuseanlægget nedbryde de store sten
til mindre skærver og se pyramiderne
med de sorterede materialer i bunker.
Men man skal selvfølgelig altid spørge
om lov først og huske at det er en farlig
arbejdsplads.
o

33

Invitation til
Naturvejledernes Årskonference 2018

Naturens stillekupé
på Livø midt i Limfjorden d. 7.-9. maj
Kom med på Livø og mærk
den ro som øens natur kan
give.
Det er en ø uden biler, stress
og jag. Der kan være lidt i
køkkenet, hvor Jesper og Ulla
vil lave fantastisk mad til os,
med lækre råvarer, hvor nogle
er lokale.

Vi kommer rundt i alle
krogene på øen og får tid til
at dvæle over skønheden og
mangfoldigheden.
Årets tema er Naturen som
Stillekupé, og de fleste
programpunkter vil tage
udgangspunkt i det.
Vi ses på Livø 7. - 9. maj 2018
Hilsen Midt- og Vestjyderne

Praktiske oplysninger:

Forslag til generalforsamlingen

Tilmeldings frist d. 1. april 2018

Indkomne forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 5 uger før generalforsamlingen
– det vil sige senest mandag d. 2. april.

Du tilmelder dig på www.natur-vejleder.dk
Pris 2300 kr. for medlemmer, 2800 kr. for ikke
medlemmer inkl. færgebilletten jf. programmet.
Enkeltværelser kan ønskes i begrænset omfang.
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Evt indkomne forslag udsendes pr. mail til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen
– det vil sige senest 23.april.
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Program
Mandag den 7. maj
11.30
Færgeoverfart for
alle deltagere
12.00-14.00 Velkomst, frokost,
indkvartering
14.00-17.00 Generalforsamling
17.00-18.00 Fagligt netværksmarked og
nye ugler tid
18.00-19.00 Aftensmad
19.30-21.30 De lyse nætter- natur,
kultur og stemning på øen
Tirsdag den 8. maj
07.00-09.00 Morgenmad
09.00-10.00 Oplæg om at bruge naturen
som et ”fristed”
10.00-13.00 Vild mad incl. frokost
13.00-16.30 Naturens stillekupé
13 lokalorienterede
workshops x 2
18.00-19.00 Festmad
18.00-?
”Rock på Livø” - herunder
snapse-arboret i kreative
displays
Onsdag den 9. maj
07.00-08.00 Morgenmad
08.00-10.00 Sælsafari eller ”hyggekajak”
10.00-11.00 Friluftsrådets time
11.00-12.00 Fortsat debat om
foreningens fremtid
12.00Afslutning,
grab and go sandwich
13.00Farvel, færge

VIl du gerne med til generalforsamlingen, men ikke
til resten af årskonferencen?
Skriv til Vibe Winckles på viw@viborg.dk
Så vil foreningen sørge for en bid frokost og en færge
hjem efter generalforsamlingen.
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De lyse nætter
Mandag aften på årskonferencen står i de lyse nætters tegn.
Umiddelbart efter aftensmaden kan man deltage i en af de nedenstående aktiviteter (prioriter ved tilmelding, hvilken aktivitet du helst vil være med til). Derefter er
der fællessang i den lyse nat med udsigt over Limfjordens krystalklare vande.

1. Det nordiske lys – de lyse nætter i skandinavisk kunst
Kunstquis, hvor man ikke behøver være ekspert for at være med, men har gode
chancer for at tage ideer med hjem til hvordan man kan bruge kunsten i sin
naturvejledning. .
Naturvejleder Jens Frydendal udfordrer din viden om nordisk kunst.

2. Fortællingen i himlen
150.000.000 km er et fuldstændigt vanvittigt tal at formidle videre!
Men der gemmer sig en vigtig historie bag dette tal, der leder os ind til fortællingen om universet omkring vores planet.
Naturvejleder Thomas JJ Johansen tager et udpluk af erfaringer og redskaber
med fra 3 år ude blandt stjernerne ved Brorfelde Observatorium, som du kan
tage med videre, hvis du også gerne vil give den astronomiske fortælling videre
til dine gæster.

3. Markvandring på Livø
Livø Avlsgaard er centrum for Naturstyrelsens økologiske landbrug på øen og
hjem for Karsten og Bente Kjærgaard, som driver landbruget. Livø´s landbrug
har været drevet økologisk siden 1991, med avl af oprindelige brødkornarter
som spelt, emmer, nøgen byg, svedjerug m.m.
Livøs landmand Karsten Kjærgaard går i spidsen for en traditionel markvandring, hvor du kan blive klog på det økologiske landbrug.

4. Livø historie
Livø har en farverig historie. Denne aften bliver der bl.a. fortalt om ”Keller
-tiden” på Livø, hvor op til 200 beboere boede i de hvide huse med røde tage.
Halvdelen var “alumner”, og den anden halvdel bestod af ansatte og deres
familier.
Bente Qvist Kjærgaard er naturvejleder på Livø, og ved alt om øens historie.

5. Mørkets gerninger
En aktivitet, hvor lyssky naturvejledere udveksler erfaringer med aktiviteter i
skumring og bulderravende mørke. Det er jo mørk en stor del af året, så her er
en chance for at få fyldt indhold i de ledige stunder ud om aftenen og natten –
og ikke at snakke om den årle morgen før hanegal!
Vibe Winckles er naturvejleder og leder på Naturskolen i Viborg tager sig af
denne skumrings udveksling.
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Naturens stillekupe
Årskonferencens 2. dag tirsdag d. 8. maj afvikler vi en
række workshops med fællesbetegnelsen ”Naturens
stillekupé”.
De fleste af workshopsene lægger op til at udnytte
naturens stilhed, fred og ro. Andre er mere larmende,
men på den måde bliver der lidt for enhver smag.
De fleste workshops vare 1½ time, så man kan nå to i
eftermiddagens løb. Enkelte varer alle de 3 timer.
Her kommer en beskrivelse af de 13 workshops. Når du tilmelder dig
årskonferencen, skal du samtidig udfylde skemaet med 1 for din første
prioritet, 2 for anden og … ja rigtigt gættet - 3 for tredje prioritet.
Så fordeler arrangørerne med rund hånd, så flest mulig får deres
prioriteter opfyldt.

3. Ringmærkning		 1½ time
v/ Jonas Gadgaard, naturvejleder i Natur Varde.
Én fugl i hånden er bedre end ti på taget! Her kommer vi helt tæt
på de levende fugle, og hører om ringmærkning og resultaterne i
form at tilbagemeldinger og meget andet. Hvordan får man lov til
at lave ringmærkning? Hvordan kan det bruges i naturvejledningen?
Målgruppe: Fuglefolk af enhver slags.

4. En pind at snitte i		 1½ time
v/ Karsten Lund Jensen, naturvejleder i Naturstyrelsen Vestjylland.
Klassisk aktivitet omkring et bål eller blot i godt selskab. Ideer til
overkommelige grønt sløjd aktiviteter for børn og voksne.
Medbring: En god kniv.

1. Tegn naturen		 1½ time
v/ Jens Frydenfdahl freelance naturvejleder og forskelligt andet.
"At tegne er at se" - når man vil tegne naturen, må man fordybe
sig. Denne billet til "Naturens Stillekupé” giver teknikker og inspiration til, hvordan man kan bruge tegning som et kreativt indslag i
et traditionelt naturvejlederarrangement eller som selvstændigt
tema. Alle kan tegne - nogen har bare glemt hvordan, og andre er
aldrig blevet inspireret til det!
Målgruppe: Naturvejledere, der påstår de ikke kan tegne
- men alligevel har lyst til at prøve.

2. Mikroblitz		 1½ time
v/ Michael Winther, naturvejleder på Naturskolen i Viborg Kommune.
Mange har med varierende held forsøgt sig med bioblitzer, for at
kortlægge flora og fauna i et større område. Denne workshop arbejder i en noget mindre skala, nemlig én kvadratmeter. Den
overskuelige skala gør metoden velegnet som indslag i et almindeligt naturvejlederarrangement med både børn og voksne.
Mikroblitz er fordybelse i et lille, udvalgt område. Det kan være
ved kortlægning af arter, studie af aktivitet, sansning af lys og farver, måling af vegetationshøjder eller noget helt femte. Registreringen kan ende ud i artslister, bevægelsesmønsterkort, lyrik eller
drama. Det vigtigste er fordybelsen og studiet af naturen indenfor
de 1 x 1 m. Mikroblitz kan derfor næppe kaldes en blitz, snarere en
langsom sparepære, der oplyser et begrænset felt.
Målgruppe: Langsomme hoveder, autister, anti-zappere, de, der
ofte falder i staver og alle dem, der glædes ved at følge Lundsneglens glid henover skræppebladet.
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5. Hvad kan vi på stranden?		 1½ time
v/ Jan de la Rose Jensen, naturvejleder og geolog Naturskolen i
Viborg Kommune.
Alle kan finde sten på stranden – og det har vi prøvet! Men hvad
kan man ellers lave? Slip en flok børn løs på stranden, og de holder sig selv beskæftiget i timevis! Med lidt fantasi og en naturvejleder i nærheden, er der ingen grænser for, hvor langt man kan
kvalificere strandaktiviteterne. I denne "Naturens Stillekupé” giver
vi hinanden tips & tricks og inspiration til, hvad man kan lave på
stranden.
Målgruppe: Alle, der kan blive udsat for at skulle lave strand
aktiviteter for børn.

6. Et åndedrag i stilhed		 1½ time
v/ Ulrik Boll, naturvejleder ved Trente Mølle og Anette Weiss,
naturvejleder ved Middelfart Kommune.
Brug havet, den store moder, til at finde din indre ro. Denne workshop sætte fokus på snorkling som afstresser. På et åndedrag dykker vi ned og bliver et med det omgivende hav. Det er ikke dybderekorder eller storslåede fangster der er i fokus, men derimod en
anden og meget lidt actions-præget måde at bruge snorkling på.
Så prøv en workshop hvor du bliver et med dit hav, din puls og din
vejrtrækning.
Målgruppe: Stressramte, naturvejledere og andre der har behov
for et minuts stilhed i det blå.
Medbring: Badetøj og håndklæde og varmt tøj til ”efterdyk” på
stranden.
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Snapsekonkurrence

DM i naturens "guddommelige dråber"
Kære alle naturvejledere, på Årskonference på
Livø 2018 kan man deltage i en Snapsekonkurrence
med fine præmier og enorm hæder til vinderen.
Der udleveres en stemmeseddel ved ankomst og der smages og voteres tirsdag aften mellem 18.00 og 22.00 Stemmerne samles ind og en
vinder kåres før afrejse onsdag.
Søg efter Facebook gruppen ”Dm i naturens ”guddommelige dråber”,
der kan du få meget mere at vide, stille spørgsmål til arrangørerne og
diskutere snaps med andre entusiaster.

10. Som barn skar jeg skibe		 1½ time
v/ Lars Hillerup, Naturskolelærer, Svendborg Naturskole.
Denne workshop tager udgangspunkt i min opvækst ved Odense
Fjord, hvor jeg sammen med bla min fætter fordrev tiden med opdagelsesrejser til fods og i båd. En af vores beskæftigelser var at
skære skibe. En lommekniv, et bræt, svingfjer fra svaner og flade
sten. Så har man hvad der skal til for at producere en fuldrigger.
Ingen konkurrence, ingen dokumentation bare glæden ved af
simple materialer at forme noget, der i processen giver koncentration, optagethed og ro, og som slutprodukt kan bære fra Livø mod
fjerne horisonter lastet med dets skabers tanker og drømme.

7. Fototips med kamera eller mobil		 1½ time

11. Kysten og det lave vand fra havkajaj		 3 timer

v/ Sabine Jensen, naturvejleder ved Ringkøbing-Skjern Museum
og ivrig fotograf i de sidste 20 år.
Hvordan tager man et godt billede og hvordan kan vi bruge det efterfølgende? På Livø er der massere af spændende motiver. Vi vil
både arbejde med makrofotografering, landskabsfotografering,
portrætfotografering, m.m. Det handler ikke om udstyr, men om
små smarte tricks og om at komme ud og fordybe sig i omgivelserne - der er masse at udforske; komposition, perspektive, former, farver, sort/hvid og mange andre aspekter. Så hvis du drømmer om at fange det helt rigtige billede, så får du her chancen”.
Workshoppen er praktisk med opgaver og dialog.
Medbring: Kamera eller mobiltelefon med kamera.

v/ Lars Borch.
Workshoppen vil sætte fokus på hvordan og hvad vi får ud af at
bruge havkajakken , som oplevelses- og læringsredskab på kysten
og det kystnære farvand. Hvad kan vi lære op leve om biodiversitet, spiselig natur mv. og hvordan kan kajakken indgå i det. Vi tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og oplevelser og i hvad
vi møder undervejs.
Målgruppe: Det er IKKE et begynderkursus, men kræver noget erfaring.
Medbring: Havkajak.

8. Følg en ko!		 1½ time
v/ Karen-Louise Schmidt, naturvejleder i Herning Kommune.
Her er vi ude i den helt unikke oplevelse, som meget få nogensinde har prøvet. Udlev den ultimative fordybelse. Metoden kan muligvis også anvendes på andre arter end netop køer.
Målgruppe: Naturvejledere der tror de har prøvet alt indenfor
faget.
Medbring: En fold-ud-stol vil være en god idé.

9. En rejse i tiden		 1½ time
v/ Louise Villadsen, naturvejleder på Ertebølle Stenaldercenter.
Denne workshop inviterer naturvejledere til at finde deres indre
samler frem og tage med på en etnobotanisk tidsrejse i et landskab, der har været beboet og udnyttet af mennesker gennem tusinder af år. En billet til denne workshop giver inspiration til,
hvordan naturvejledere, ved hjælp af planter og landskaber, kan
gå i fortidens menneskers fodspor, når de går på vandre-, sankeeller sansetur, uanset om det er børn eller voksne man tager med
på tur.
Målgruppe: Alle tidsrejselystne naturvejledere, som bevæger sig i
landskaber.
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12. Minijagttegn		 1½ time
v/ Franz Holmberg, Naturvejleder, Danmarks Jægerforbund
og Jagtnetværket.
Kan du bestå en jagtprøve? På denne workshop inspireres deltageren, hvordan der hjemme i egen naturvejledning kan arbejdes
med temaet jagt. Workshoppen er bygget op som en mini-jagtprøve. Der gives først en kort teoretisk introduktion til dagens
jagtprøve. Herefter prøver deltagerne kræfter med en praktisk
jagt-sti, med poster der udfordrer både teoretisk og praktisk.

13. Tag med en tur på fjorden, 		 1½ time
og oplev stilheden til vands
v/ Andreas Lynnerup, Naturvejleder & historieformidler på
Limfjordsmuseet.
Turen vil byde på meget mere end stilhed. Med Limfjords museet
gamle Løgstør jolle fra 1970érne skal vi sejle ud i halvanden time i
godt selskab skal vi sammen opleve Livø fra vand siden, vi skal
høre om Limfjordens historie. Sammen skal vi også tale om sejlads
som formidlings aktivitet, hvilke oplevelser der er muligt at give
og hvad er reglerne for sejlads med gæster i forskellige aldre.
Forbehold – blæst det over 12 m/s kan workshoppen aflys af sikkerhedsmæssig årsager.
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I Naturstyrelsens vandretursfolder om Livø, står der:
Naturperlen Livø er placeret i Limfjorden ca. 10 km sydvest for Løgstør. Hele
Livø, med undtagelse af den lille by, har
været fredet siden 1977 for at bevare
landskab og natur.
På Livø finder du næsten alle danske
naturtyper, heriblandt flade strandenge,
tørre overdrev, stejle skrænter og udskridende kratbevoksede skråninger. Af
dyr er det særligt dådyr og sæler, som
øen er mest kendt for.
Areal: 320 hektar fordelt på 1/3 økologisk landbrug, 1/3 hede, strandenge og
overdrevsarealer og 1/3 skov.
Beplantning: Løvtræ i form af lysåben
egeblandningsskov og nåletræer.
Dyreliv: Dåvildt, som har været på øen
siden middelalderen.
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NYHED
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64,Varenr: 780935
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fra sø og vandløb.
Velegnet til de yngre klasser og
ikoner

og

prikker,

som

er

nemt

aflæselige.
Se mere på www.frederiksen.eu

Alle priser er ekskl. moms

indskolingen, da kortene indeholder

Frederiksen Scientific A/S . Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod . Tel. +45 7524 4966 . Fax +45 7524 6282 . info@frederiksen.eu . www.frederiksen.eu

Båludstyr af høj kvalitet
Se hele vores udvalg på www.linaa.dk

www.linaa.dk

GRYDEKOMFUR
Ø 31 CM

Leveres inkl. emaljegryde på 16 L
med låg.

Leveres inkl. emaljegryde
på 10 L med låg.

Nr. 59501-1

Nr. 59500-1

NORMALPRIS KR. 913,20

NORMALPRIS KR. 799,20

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

Kun
kr.

7792

0

Kun
kr.

699

20

Priserne gælder kun ved afhentning på dagen. Alle priser er incl moms.

SHOP
24/7

GRYDEKOMFUR
Ø 39 CM

LINÅ & DANFAUNA A/S · BERGSØESVEJ 11 · 8600 SILKEBORG · TLF. 8680 2666 · FIRMA@LINAA.DK · WWW.LINAA.DK

NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 1 • 2018

39

ISSN: 1601-8214

