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Året der gik: 
Hvis nogen skulle få den 
tanke, at det er kedeligt at 
sidde med i bestyrelsen, 
tager de grueligt fejl. 
Sjældent har der været så 
mange bolde i luften, og 
sjældent har bestyrelsen 
skulle forholde sig til så 
mange store ændringer 
og udfordringer på 
naturvejlederområdet, 
som det har været 
tilfældet i den forgangne 
periode. Allerede ved 
sidste generalforsamling 
stod det klart at der ville 
være ændringer i vente, 
idet lovgivningen omkring 
fordelingen af tipsmidlerne 
tvang Friluftsrådet til at 
tænke anderledes i 
forhold til bl.a løntilskud 
og generel projektstøtte. 

Som det vil fremgå af de 
følgende afsnit, kom der 
flere udfordringer til, i 
forbindelse med 
genforhandlingen af den 
samarbejdsaftale der 
igennem mange år har 
sikret naturvejledningens 
udvikling. Friluftsrådet 
meldte ud, at de ikke ser 
sig i stand til at 
understøtte uddannelsen 
på sigt, og bestyrelsen har 
derfor valgt at afsøge en 
række forskellige 
muligheder for at beholde 
uddannelsen til 
Naturvejleder, der ellers 
står til at blive nedlagt 
med udgangen af 2020. I 
forbindelse med 
ovenstående har vi 
således søg – og fået – 
rettighederne til det 
kendte ”uglelogo”, der er 
kendetegnet for 
gennemført uddannelse. 
Rettighederne til logoet 
blev overdraget til 
foreningen i februar i år. 
Perioden har været båret 
af en stabil og meget 
engageret bestyrelse, der 
vist må siges at have lagt 

mere arbejde og 
hjerteblod i arbejdet, end 
der rimeligvis kan 
forventes af en frivillig 
bestyrelse. Som 
virkeligheden har udviklet 
sig i foreningen – hvor vi 
på kort tid er gået fra 
”blot” at være 
foreningsbestyrelse, til 
også at være projektejere, 
arbejdsgivere, 
bannerførere i forhold til 
naturvejledningens fremtid 
m.m har igen pustet til 
drømmen om – på sigt – 
at få et professionelt 
sekretariat i samarbejde 
med andre. Dette for at 
sikre at foreningen 
bevarer sin fortsatte 
eksistens og bevarer 
momentum i forhold til en 
hastig udvikling. 
 
Samarbejdet omkring 
”Naturvejledning 
Danmark” 
Naturvejlederforeningen 
har en aftale om sam-
arbejde med Friluftsrådet 
og Naturstyrelsen.  
Formålet er at afstemme 
forventninger og fremme 

dialogen og derigennem 
sikre, at vi i fremtiden er 
på forkant med sam-
fundets behov og 
forventninger på 
naturvejleder- og 
naturformidlingsområdet. 
Aftalen blev indgået i 
2014 og løb til december 
2017. Den gamle aftale er 
nu forlænget, idet det 
trods flere forskellige 
forsøg i forår, sommer og 
efteråret 2017 endnu ikke 
er lykkedes at indgå ny 
aftale. 
Vi arbejder på at den nye 
aftale kommer til at 
involvere KL, Miljø-
styrelsen, Naturstyrelsen 
og Naturvejleder-
foreningen. 
I bestyrelsen arbejder vi 
for at, naturvejledning får 
mest mulig plads, både i 
overskrift og indhold samt 
at Naturvejleder-
foreningen fortsat bevarer 
indflydelse på den over-
ordnede ramme for den 
”personbårne 
naturformidling” i 
Danmark. 



Efter nogle udfordringer i 
vores samarbejde med 
Friluftsrådets sekretariat 
har bestyrelsen i 
Friluftsrådet nedsat et 
udvalg bestående af 
medlemmer fra sin egen 
bestyrelse. I dette udvalg, 
hvor også Naturvejleder-
foreningens bestyrelse er 
repræsenteret, har vi haft 
en positiv og konstruktiv 
dialog, og med opbakning 
fra Friluftsrådets 
bestyrelse har vi foreslået 
den øvrige gruppe 
omkring 
samarbejdsaftalen, at 
overskriften for den nye 
aftale bliver: 
”Aftale for 
samarbejdsforum om 
’NATUR vejledning og 
formidling’ i Danmark” 
Endvidere har vi foreslået 
dette indhold: 
- Udvidelse og 
professionalisering 
/kompetence-udvikling af 
de tematiske og faglige 
natur-vejledernetværk. 
-Netværkene udvides til at 
optage andre faggrupper 
end naturvejledere, og 

bestyrkes i at danne 
strategiske partnerskaber 
med andre faggrupper. 
-Naturvejledningens 
bidrag til opfyldelse af 
forenklede Fælles Mål i 
grundskolen, herunder 
kompetenceløft af 
skolernes lærings-
personale for at styrke 
naturformidling og 
naturforståelse. 
-Naturvejledningens 
bidrag til opfyldelse af de 
nye styrkede 
pædagogiske læreplaner, 
herunder kompetenceløft 
af dagtilbuddenes 
pædagogiske personale 
naturformidling og 
naturforståelse. 
-Urban naturformidling. 
-Naturoplevelser for 
naturuvante, herunder for 
eksempel socialt udsatte. 
-Udvikle mulighederne for 
efteruddannelse af 
personer, der arbejder 
med ”NATUR vejledning 
og formidling”. 
-Udvikle og styrke 
samarbejdet mellem 
naturvejledere og andre 
formidlere. 

Det er målet at aftalen 
skal kvalificere forslag til 
konkrete, nationale 
initiativer, som 
samarbejdsforummets 
medlemmer løfter 
enkeltvis eller i 
partnerskaber med andre 
naturformidlere. 
 
Økonomi 
2017 indførte vi helt det 
nye medlemssystem, og 
det var ikke uden 
udfordringer. Det var 
meningen, at man - i løbet 
af 2016 skulle kunne 
indmelde sig hjemme-
siden, hvorefter det så 
skulle fungere med 
automatisk opkrævninger 
fra 2017. Desværre blev 
der sendt opkrævninger 
ud i det gamle system, og 
vores kortbetaling kunne 
heller ikke køre som 
forventet. Vi har kæmpet 
intenst med teknikken, og 
her i start 2018 kører det 
stadig ikke 100%, men vi 
tror på at systemet 
kommer til at fungere fra 
2019, hvor de forskellige 
børnesygdommene 

forventes at være 
overstået.  
Hvor om alting er, så har 
vi holdt et næsten 
uændret medlemstal. Vi 
havde i 2017 310 A-
medlemmer, 23 
seniormedlemmer  og 18 
abonnenter. Vores 
virksomhedsabonnenter 
er desværre ikke kommet 
med i 2017, men vi håber 
at kunne få dem med i 
2018. 
Økonomien i 2017 er 
desværre ikke helt gjort 
op her ved beretningen, 
men det ser ud til, at vi 
går igennem 2017 med et 
mindre overskud. Godt 
hjulpet af en 
årskonference der 
sammen med flere 
deltagere end forventet og 
mange ekstra søgte 
midler hjem, derfor gav et 
stort plus.  
 
Bestyrelsens 
mødestatistik 
Der har siden 
generalforsamlingen 2017 
været afholdt 5 
bestyrelsesmøder á 4-6 



timer, et internatmøde 
over 2 dage, samt et 
aftenmøde i forbindelse 
med årskonferencen. 
Herudover har der været 
afholdt en række møder i 
de respektive arbejds-
grupper, udvalg med 
mere. 
 
Facebook & 
Hjemmeside 
Naturvejlederforeningens 
interne facebookgruppe 
har udviklet sig til et rigtigt 
godt netværks- og 
spørgeforum. Denne 
gruppe passer stort set 
sig selv. Det samme kan 
ikke helt siges om den 
offentlige side 
”Naturvejledning i 
Danmark”, som – grundet 
mange andre opgaver, 
ikke helt har fået den 
nødvendige 
opmærksomhed. Der er 
stadig god aktivitet på 
siden, men den trænger 
fortsat til en kærlig 
redaktør der kan 
videreføre de planlagte 
intentioner omkring siden. 

Hjemmesiden kan ikke 
længere kaldes ny, og 
den almindelige drift kører 
efterhånden på skinner. 
Der er udsendt 35 
nyhedsbreve siden sidste 
generalforsamling, mod 
36 sidste år. 
Nyhedsbrevet udsendes 
kun hvis der er noget at 
bringe. 
Hjemmesiden som vi også 
indførte i 2016, kører efter 
vores opfattelse godt, og 
de udfordringer der stadig 
opleves forventes afsluttet 
i 2018. 
 
Projekt VILD MAD 
Der skal lyde en stor tak til 
VILD MAD Formidlerne 
for den flotte indsats, - 
tallene herunder er et 
kæmpe klap på skulderen 
til jer.  
Indtil videre kan projekt 
VILD MAD bryste sig af 
følgende runde og super 
flotte tal:  
• 43.000 downloads af 
VILD MAD-appen 
• 47.000 brugere har 
besøgt vildmad.dk en eller 
flere gange 

• 2.200 brugere på 
hjemmesiden hver måned 
• 20.000 danskere (heraf 
ca. halvdelen børn) over 
hele landet har deltaget i 
sanketure og events 
med en VILD MAD-
formidler som guide 
• +120 artikler om VILD 
MAD i nationale og 
internationale medier ifm. 
lancering af projektet 
VILD MAD 1.0 løber til 
slutningen af 
sankesæsonen 2018.  
I projektet ligger 
endvidere opretholdelse 
af 2 formidlerforums, et i 
øst og et i vest, for de 50 
VILD MAD.  
Ansøgningsprocessen til 
VILD MAD 2.0 er sat i 
gang og der arbejdes 
hårdt og målrettet frem 
mod sikringen af en videre 
forankring, styrkelse og 
udbredelse af projekt 
VILD MAD.  
 
KribleKrable  
2. runde af foreninges 
KribleKrable projekt kører 
for fulde omdrejninger, og 
har vist sig som et af 

foreningens/naturvejlednin
gens absolutte flagskibe. 
Projektet løber frem til 
31.12.2018 og har fået 
stor ros – både blandt 
medlemmer og øvrige 
brugere og partere. Der er 
i 2017 både lavet nyt 
undervisningsmateriale og 
nye optagelser med DR 
Ramasjang, hvor 
naturvejlederuglen også 
kom på skærmen J Der 
er flere skoler og 
institutioner med i 
projektet end nogensinde 
før og konceptet er nu 
kendt blandt børn og 
voksne ud over hele det 
danske land!  Der er 
allerede landet ny aftale 
med DR, og taget initiativ 
til Krible Krable 3,0 
drøftelser med Nordea-
fonden. Bestyrelsen vil 
gerne benytte lejligheden 
til at takke vores ansatte 
projektleder Rikke 
Laustsen for at bære 
projektet så flot igennem 
som hun gør det – det 
høster hele vores forening 
stor respekt af!  
 



Det eksterne 
kommunikationsprojekt 
Kommunikationsprojektet 
handler i korte træk om at 
synliggøre værdien af 
naturvejledning som 
koncept/ordning.  
Siden efteråret 2017 har 
vi været i dialog med en 
ny og velfunderet 
samarbejdspartner: 
Sekretariatet for 
Nationalpark 
Skjoldungernes Land. Vi 
har sikret et stabilt 
fundament for 
realiseringen af resten af 
projektet gennem en lang 
dialog og grundigt 
forarbejde. 
Nationalparkens 
sekretariat råder over 
stærke og kompetente 
medarbejdere med stor 
indsigt i 
naturvejlederordningens 
historie og sjæl, samt en 
velfunderet moderne og 
kreativ tilgang til 
kommunikationsarbejdet. 
Resten af projektet 
realiseres således i 
perioden 2018-2019. 
Arbejdet i med projektet i 

denne periode kommer 
bl.a. til at involvere 
naturvejlederne som 
bidragsydere via sociale 
medier, input til webportal 
samt lokalt pressearbejde 
til gavn for såvel den 
enkelte naturvejleder som 
for synligheden af 
naturvejledning som 
nationalt koncept/ordning. 
Desuden vil der blive 
arbejdet med at 
synliggøre naturvejledning 
ved større events og 
konferencer såsom 
Naturmødet, 
udeskolekonferencer og 
evt. Folkemødet. Endelig 
er det også en ambition i 
projektet at opbygge en 
samling af videnblade om 
naturvejledning samt en 
del historier til den almene 
befolkning om ’Naturen 
netop nu’ – som 
appetitvækker for 
oplevelser hos den lokale 
naturvejleder.  
 
NATURvejleder bladet 
I 2017 blev der produceret 
4 fine blade, med 
temaerne ”nye dyr i 

Danmark”, 
”Naturvejledning for 
udskoling og 
ungdomsuddannelser” og 
”kulturhistorien i 
naturvejledningen”. Der 
ud over producerede vi et 
nummer om 
”naturvejledning – et 
mangfoldigt tilbud i de 
danske kommuner”. Et 
nummer som vi trykte op i 
så mange eksemplarer, at 
alle kommuner i Danmark 
fik øje på naturvejlederne. 
Tusind tak til alle jer som 
ville hjælpe med at 
distribuere i jeres 
kommuner. 
 Redaktionen arbejder 
stadig med en 
ansvarshavende redaktør, 
samt en eller flere 
temaredaktører der står 
for det praktiske omkring 
de enkelte blade. Der er 
stadig plads til flere der 
har lyst til at skrive, være 
temaredaktører, har ideer 
til temaer eller blot vil 
hjælpe med at læse 
korrektur. 
 
 

Internationalt udvalg 
2017 har ikke budt på 
mange aktiviteter, men 
der arbejdes pt. på en tur 
til Finland, for at 
erfaringsudveksle med 
naturvejledere dér. Vi er 
blevet optaget i ERF, 
hvilket betyder at 
naturvejledere i Danmark 
nu reelt er berettiget til at 
bære ERFs runde logo på 
deres uniformer. 
Medlemskabet har skabt 
nye kontakter og allerede 
nu ligger det på plads at 
jagtnetværket skal på en 
udenlandsrejse i 2019 for 
at møde nye kollegaer. 
Denne påtænkes at være 
færdig i 2018. Det er IUs 
mål at være mere synlige i 
de kommende år, for på 
den måde at gøre 
opmærksom på de mange 
muligheder for udvidelse 
af naturvejledernes 
netværk, der i den sidste 
ende kan bidrage en 
styrkelse af naturvejleder-
standen. For at udbrede 
kendskabet til 
Internationalt udvalg, 
arbejdes der bl.a. på at 



fremstille en 
informationsfolder. 
 
Ugleshoppen 
Shoppen kører fornuftigt. 
Vi har et bredt sortiment 
og kan fremstille andet på 
bestilling. Er der ønsker til 
andre varer i shoppen kan 
man kontakte bestyrelsen 
og så tager vi det op, eller 
forsøger at få samlet en 
større ordre sammen så 
den enkelte vare ikke 
bliver for dyr. 
Vores rabatordning med 
div. firmaer og institutioner 
opdateres løbende. Se 
listen på hjemmesiden. 
Der bliver lavet en fælles 
liste med vare der kan 
bestilles i bulk, altså når 
ordren er stor nok, til at 
det kan svare sig at lave, 
og sende varen ud til jer, 
på hjemmesiden.  
 
Faglige og regionale 
netværk 
De faglige netværk er 
indtil nu blevet støttet af 
Friluftsrådet, i form af et 
løntilskud til en tovholder. 
Hvad der skal ske med 

netværkene i fremtiden er 
endnu ikke afgjort. 
Bestyrelsen håber, at de 
alle vil fortsætte på frivillig 
basis. Om det betyder en 
ændring i, hvem der kan 
deltage i netværkene, er 
noget bestyrelsen skal 
arbejde med fremadrettet. 
Indtil nu har de været 
åbne for alle – også for 
andre end medlemmer af 
Naturvejlederforeningen. 
Der vil i 2018 blive lavet 
en opdateret liste over 
netværk og 
kontaktpersoner på 
hjemmesiden. 
De regionale netværk er 
forankret i 
naturvejlederforeningen. 
Det er her medlemmerne 
af foreningen kan mødes 
og sparre med hinanden 
om stort og småt. 
Mødefrekvensen i de 
regionale netværk er 
meget forskellig. Men alle 
regioner har mindst 2 
samlinger om året.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


