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Med dette nummer af Naturvejleder kan du læse en helt masse om vores kollegaer i
lande omkring os. Du kan læse om Junior Rangere i Frederikshavn Kommune, høre
om Nordisk samarbejde og fordele ved at arbejde i Internationale sammenhænge og
meget mere.
Nogle af teksterne er på Engelsk og Tysk hvilket er med vilje, da det giver jer læsere et indtryk i det at være sammen med kollegaer fra andre lande. At skrive og tale
et andet sprog er vigtigt i Internationale sammenhænge for at forstå hvad der sker.
For det handler jo om at rejse og knytte venskaber
At rejse er at leve skrev HC Andersen i 1800 tallet, hvilket han selv gjorde en hel
masse. Dengang var det med skib, hestevogn og lidt med Jernbanen, som dengang
ikke var så forgrenet som i dag. HC Andersen lærte en helt masse af alle de indtryk
han fik på sine rejser, det var med til at præge ham i mange retninger og gav ham
energi. Hvorfor skriver jeg så om HC Andersen? Jo fordi de samme ting gælder den
dag i dag. Vi skal rejse og give os selv ny viden om andre mennesker deres kulturer
og deres natur og knytte venskaber, for at blive bedre til at formidle det vi hver især
arbejde med i hverdagen.
Vi bliver bedre til at forstå sammenhænge ved at rejse og vi får en masse indtryk
som kan forbedre vores egen hverdag, forbedre Naturvejledningen i Danmark, samtidig med at vi fortæller historien om Naturvejledningen i Danmark.
Der sker så meget rundt omkring os i Europa, ja i hele verden på formidlingssiden, som vi skal ud og se, for at få inspiration og samtidig knytte venskaber til vores
kollegaer i udlandet, så vi rigtig oplever. Internationalt udvalg har gennem de sidste
år arrangeret ture til udlandet, med det formål at se, opleve og høre hvad der sker.
Vi har været i Polen, Skotland, Tyskland, Sverige og vi arbejder på at lave en tur til
foråret 2019 til Finland. Vi har deltaget i konferencer og været med i opstartsfasen i
IE, som der skrives mere om i bladet, vi har været med til at starte European Ranger
Federation en underafdeling af International Ranger Federation og vi hjælper udenlandske gæster med at finde besøgssteder i Danmark, og har kontakter til tovholdere i mange lande omkring os
Er der en Naturvejleder der får en god ide, er man meget velkommen til at skrive
til undertegnede, Internationalt udvalg tager gerne emner op fra medlemmerne af
Naturvejlederforeningen.
Bo Storm
			

bost@frederikshavn.dk
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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 2019
24.- 26. april - Bornholm

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/ Jakob Walløe Hansen, Drosselholm, Nygårdsvej 43, 4500 Nykøbing Sjælland
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Jakob Walløe Hansen (form.) formand@natur-vejleder.dk ...............2372 9463
Jacob Jensen (næstformand) kajac@post9.tele.dk ...........................3076 0222
Andreas Lynnerup (kass.)
kasserer@natur-vejleder.dk ...............5048 1124
Rikke Skriver Vesterlund (sekr.) vesterlundnatur@gmail.com ..............6054 2481
Mia Lindegaard Pedersen
mia.pedersen@snm.ku.dk..................6130 5005
Sam B. Sørensen
sam@sankemad.dk.............................4088 9792
Louise Liv Holm
liv@wedonature.dk.............................5155 6211
Dieter Toftkjær
dt@dds.dk...........................................2082 5671
Søren Rafn
srafn@me.com....................................6089 9018
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Medlemsskab og adresseændring:
Michael Boon Pedersen
Skullerupvej 36b, 4330 Hvalsø
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 2047 7155
Web og nyhedsbrev:
Mette Millner Raun
web-ugle@natur-vejleder.dk
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Med

Jakob Walløe Hansen
Naturvejlederforeningen

Foreningens leder

afsæt i forårets konference på Livø, vil jeg først og fremmest gerne
takke netværket for en god afvikling af en skøn tur ud i naturens stillekupé. Og
samtidig takke for en fin generalforsamling, hvorfra jeg gerne - på hele bestyrelsens
vegne – vil takke for valget af os.
Mandag den 11. juni afholdt den nye bestyrelse sit første reelle møde, og det stod
hurtigt klart at det bliver en travl valgperiode med megen aktivitet. Som vores tidligere formand indikerede i NATURvejleder 2018/1, kalder nye tider på nye indsatser
– og disse kommer til at have en indflydelse på mange fronter i foreningens fremtidige virke.
Som der blev prikket til på Livø, vil forhandlingerne med Friluftsrådet og flere
eksterne parter, om en ny samarbejdsaftale, snarligt blive genoptaget og forhåbentlig
resultere i en aftale, der fortsat sikrer naturvejledning som koncept og ordning en
afgørende plads i udbredelsen af naturforståelse i Danmark.
Ligeledes vil forhandlinger om fremtidens naturvejlederuddannelse også komme
til at fylde meget og i den forbindelse har der allerede været indledende drøftelser
med Skovskolen, der hidtil har udbudt uddannelsen. Skovskolen ligger inde med en
stor knowhow for hvordan kagen skal/kan skæres på den front og forhåbentlig vil
samarbejdet med Skovskolen i en eller forstand fortsætte i fremtiden. En del af disse
drøftelser vil også afsøge diverse muligheder for finansiering af uddannelsen i fremtiden.
Foreningen indgår i flere store projekter, der er finansieret fra ekstern side; deriblandt Vild Mad og Krible Krable. I disse dage arbejdes der på nye ansøgninger, der
skal sikre at disse projekter forhåbentlig kører videre i yderligere en periode, og for
sidstnævnte projekt gælder det at der allerede er lavet en aftale med DR for 2019.
Disse mange projekter og forhandlinger er i grunden udtryk for, at vi som naturvejledere opererer i et komplekst og i visse tilfælde intersektorielt krydsfelt, som afføder muligheden for udnyttelse af mange gode synergier. Dette faktum bliver på
sigt af afgørende betydning for vores forening som fagfællesskab, og måske vil det
vise sig at vi sammen med andre fagfællesskaber kan styrke udbyttet og vores respektive brands endnu mere. Og her kommer relanceringen af foreningens synlighedsprojekt i spil. I samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land er der skabt
en ny både grafisk og kommunikativ linje, der i første omgang medførte at vi var repræsenteret med en stand på Naturmøde i Hirtshals. Her slog en masse interessenter vejen forbi og udtrykte ønsket om at lege sammen med os.
Her kommer internationaliseringen også i spil. Dette blad skal gerne vise os hvordan man i udlandet (naturligvis) gør ting anderledes og forhåbentlig generere en
masse god inspiration. For med en lille smule (internationalt) udsyn kan vi blive
klogere på hvordan man også kan samarbejde med andre sektorer og uddanner folk
på anden vis. Alt sammen noget vi kan godt kan bruge i vores egne bestræbelser på
at sikre naturvejledningen en plads i fremtiden.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god og inspirerende sommer – i naturen – i og uden
for Danmark!
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Internationalt
samarbejde er vigtig
I 1980érne stod det klart for
os i Miljøministeriet at der var
ved at opstå en dyb forståelses-kløft mellem land og by.
I byerne var der nu ved at
vokse en generation op uden
tilknytning til det åbne land
og – syntes vi i Miljøministeriet – for ringe en forståelse for
natur og miljø.
Lidt historie
af Arne Bondo-Andersen
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Det kan man gøre meget ved – kampagner, film, udstillinger, foldere etc. Men
fra USA, England og Skotland fik vi at
vide: ”der er ikke noget der kan erstatte
et levende menneske”. Miljøministeriet
og Friluftsrådet drog i fællesskab på studieture til USA og Skotland. I USA besøgte vi en række Nationalparker og
studerede deres fantastisk rangerservice
og den måde de formidlede naturen på.
Den store amerikanske formidlings-gu-

ru var Freeman Tilden, som allerede i
1950érne udviklede 6 principper for god
formidling. Hans bog ”Interpreting our
heritage” blev udleveret til alle nyansatte
ranger og var bibelen for dem.
I Skotland besluttede man i 1960érne
at opbygge en rangerservice og man ansatte Don Aldridge til at udføre dette.
Don var en utrolig inspirerende leder.
Han bragte Freeman Tildens principper
om god formidling over Atlanterhavet
til Skotland, videreudviklede dem og
opbyggede en meget spændende ranger
service med hovedvægten på formidling.
I USA var rangerne statsansatte. I
Skotland var de alle ansat af institutioner og private med løntilskud. Da vi i
Miljøministeriet i 1986 besluttede at
lave en forsøgsordning med et korps af
naturformidlere besluttede v i at kombinere ansættelsesformerne så en dansk
ordning rummede både statsansatte og
personer med løntilskud. Vi syntes også
der var nok indførte engelske ord i vort
sprog, så vi ”opfandt” et nyt dansk ord –
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naturvejleder. I september 1986 tiltrådte
Finansudvalget et aktstykke med midler
til et treårigt forsøg med en dansk Naturvejlederordning med 12 naturvejledere, en 6 ugers efteruddannelse i fornidling og et koordinerende sekretariat.

I 1960érne bragte Don Aldridge
Freeman Tildens principper om
god formidling over Atlanterhavet
til Skotland. I 1980érne bragte vi
dem videre over Nordsøen til
Danmark.
I foråret 1987 ringede Don Aldridge til
mig og spurgte hvordan det gik. Jeg begyndte at fortælle, men Don afbrød og
sagde: ”Hvem har I ansat ?”. Jeg svarede
at det hovedsagelig var veluddannede
mænd mellem 30 og 40 år. Don svarede:
”Jeg tænkte det nok – sådan nogen ansætter vi også i Skotland i dag. I har
sprunget 20 morsomme år over – de
første der blev ansat i Skotland i 1967
var smuglere, krybskytter og fordrukne
præster”.

Miljøminister Christian
Christensen besøgte os på efter
uddannelseskurset og sagde til os:
”Naturvejlederne er den spydspids
der skal bane vejen for en større
miljøforståelse i Danmark”.
De ord glemmer vi,
der hørte dem, aldrig.
Allerede under forsøgsordningen udviklede naturvejledernes formidlingsmetoder sig meget dynamisk. I USA talte rangerne til folk – vi begyndte hurtigt
at involvere deltagerne med aktiviteter.
Danskerne tog naturvejlederne til deres
hjerte, og i 1989 gjorde miljøminister
Lone Dybkjær naturvejlederordningen
permanent.

Internationalt samarbejde

Samarbejdet med Skotland fortsatte under forsøgsordningen med studieture og
fælles kurser – til gensidig berigelse. Vi
danskere kunne og turde mere med
børn end de engelske og skotske naturvejledere - f.eks. med bål og vild mad.
Et eksempel jeg aldrig glemmer er da vi
på en Naturvejlederkongres i Australien
flåede kaniner. En engelsk ranger rejste
sig og sagde: ”Jeg bliver fyret hvis jeg
NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

gør det hjemme – men jeg gør det”.
Naturvejlederforeningen er medlem
af IRF – International Ranger Federation og IE – Interpret Europe. Vi har i
årenes løb deltaget flittig i deres Kongresser og seminarer. Vi har holdt mange workshops om dansk naturvejledning og vi har bragt megen inspiration
og mange kontakter med hjem. I de senere år har Naturvejlederforeningen lagt
et større arbejde i at få den europæiske
afdeling af IRF til at fungere.
Her i Norden gennemførte vi i
1990érne gennem Nordisk Ministerråd
en række fællers naturvejlederseminarer. Det førte til at man i dag har naturvejledere i Norge der arbejder på, samme måde som de danske. Og i Sverige
har man oprettet et Center for Naturvejledning, der udfører et spændende arbejde. På naturskoleområdet har der i
årenes løb været megen erfaringsudveksling mellem Danmark og Sverige.
Her i Sønderjylland havde vi i mange år
et årligt, fælles seminar for naturvejledere i Sønderjylland og Slesvig. Det var
meget inspirerende, men blev sparet
væk af delstatsregeringen i Slesvig –
Holsten.
I de senere år har Naturvejlederforeningen gennemført 3 studieture til udlandet. Det er meget givende og jeg håber der bliver mulighed for at fortsætte
denne praksis.
Jeg har i årenes løb deltaget i mange
internationale seminarer og kongresser
og har mødt mange nye ”guruer” indenfor formidling som fx Sam Ham. Og jeg
har hver gang konstateret at deres arbejde stadig hviler på Freeman Tildens 6
principper fra 1950érne.
Det var inspiration fra udlandet der
skabte den danske Naturvejlederordning. Siden da har vi til stadighed modtaget spændende inspiration fra udlandet – og vi har givet megen god erfaring
videre.

Det er vigtigt for dansk
naturvejledning at dette
arbejde fortsætter
– vor formidling må ikke blive
en isoleret ø midt i en spændende
formidlingsverden.
o
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European
Ranger Federation
On 12th May 2017 the
European Ranger Federation
(ERF) was founded by 18
European Ranger Associations
at the 1st European Congress
Membership Meeting during
the 4th European Ranger
Congress in Litomerice/ Czech
Republic with financial
support by IRF, The Thin Green
Line Foundation and Greenpeace Foundation.

by Frank Grütz, ERF
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The ERF follows the same aims as the
IRF and works on an European level.
Since November 2017 the ERF is registered under the German Association
Law as a non-profit NGO.
As one of the many outcomes out of
the attendance at the EUROPARC Federation Conference in September 2017
the ERF now works towards an European Ranger Training Standard. During
the winter 2017/2018 a questionnaire
was distributed to all member associations in Europe to collect information
about the organization of the Rangers,
Ranger Training and how to become a
Ranger in the different European countries.

The outcomes from this questionnaire
will serve as a basis to work out Training modules for Ranger all over Europe.
Next to Ranger Training the ERF supports the creation of Ranger Associations in countries where there is no Ranger Association yet. Also the ERF
encourages Ranger Associations to join
in Twinning Agreements to support, to
learn from and to offer expertise to each
other through professional and personal
exchange.
The ERF maintains and expands the
networking between the member associations to connect them for professional exchange.
As a new-built Federation a big challenge is also to present the European
Rangers to the public and politics with
new self-confidence, a professional Ranger Image and a united voice that
couldn´t be ignored anymore.
Therefore the ERF gets in contact and
works with governmental and nongovernmental authorities and organizations to state that Rangers are the professionals for nature conservation and
to support and offer expertise to partners in the field of nature conservation
and management of protected areas.
o

NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

Interpret
Europe
Interpret Europe er en
forening der har til formål at
fremme natur- og kulturformidling i Europa.
Foreningen arrangere årlige konferencer, hvor både forskere og praktikere
mødes om et særligt tema. De sidste
konferencer har handlet om temaer
som: Formidling af konfliktspørgsmål,
gentænkning af landskabet som formidlingssted og formidling i grænselandet.
Interpret Europe tilbyder også kurser
for natur- og kulturformidlere.
Disse kurser bliver særligt udbudt i de
lande hvor der ikke eksistere en statslig
uddannelse.
Interpret Europe er et fantastisk forum hvis man interessere sig for: Formidlingsdidaktik, ny forskning om natur- og kulturformidling og ikke mindst
et sted til netværk og inspiration.
Naturvejlederforeningen er medlem
af Interpret Europe og har haft repræsentanter med til de fleste konferencer.
Man kan også selv følge med i foreningen arbejde på følgende hjemmeside:
http://www.interpret-europe.net/feet/
home.html
Har man selv lyst til et personligt
medlemskab af Interpret Europe, så koster det € 80 om året. Man kan tilmelde
sig her:
http://www.interpret-europe.net/top/
join.html
o
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Our goals

In 2015, two key strategic goals were agreed
for the period 2016-2020. Each of them can
be divided in two sub-goals:
To grow a membership that supports, and
that is supported by, the association:
1. To achieve independent long-term financing through membership fees which requires a significant growth in numbers
(Mission 2020).
2. To encourage members to take responsibility for specific tasks in order to be able
to manage these tasks and to meet the
requirements of a contemporary network.
To anchor heritage interpretation at European and national levels:
1. To become a perceptible player in Europe
at international, national and regional levels.
2. To serve as a European platform for exchange between associations, universities, providers and professionals.

af Lars Nygaard,
naturvejleder ved
AQUA Akvarium og Dyrepark

Annual management plans with measurable
key objectives are set up in order to achieve
these goals.
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Der Bundesverband
Naturwacht
Der Bundesverband Naturwacht e.V. (German Ranger
Association) ist die Vereini
gung der hauptamtlich
arbeitenden Ranger in
Deutschland.

by Carsten Wagner,
Bundesverband Naturwacht
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Er vernetzt die bundesweit tätigen Kolleginnen und Kollegen und sorgt für
den fachlichen Informationsaustausch,
z.B. in Form jährlicher Rangertagungen.
Eine wichtige Aufgabe ist die Öffentlichkeitsarbeit, der Verband informiert
über das Berufsbild und die Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung und
ist Herausgeber einer Verbandszeitung.
Der Bundesverband Naturwacht setzt
sich für europaweite Ausbildungsstandards für den Rangerberuf ein und unterstützt die Ranger in anderen Län-

dern. Eine weitere Aufgabe ist die
Jugendarbeit im Natur- und Umweltschutz. Der Bundesverband leistet einen
wichtigen Beitrag zur Erarbeitung fachlicher Grundlagen für eine vielseitige
Schutzgebietsbetreuung.
Ein starker Verband nützt allen Mitgliedern, und Schwierigkeiten lassen
sich gemeinsam leichter bewältigen.
Gerade, weil die Ranger über Deutschland verteilt arbeiten, ist eine verbindende Struktur sehr wichtig, die der
Stimme des Einzelnen Gewicht verschafft und eine Gemeinsamkeit herstellt.
Der Bundesverband Naturwacht ist
Mitglied in der International Ranger Federation, der European Ranger Federation und bei EUROPARC Deutschland.
o
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The Finnish Ranger
Association
The Finnish Ranger Associa
tion (FIRA) was first established in 1997. After a quiet
decade the association was
woken up again by a small
group of active rangers in
2009.
Since 2007 FIRA has been participating
in IRF and ERF congresses as a member
association, helped to organize small international events in Finland and organized yearly a voluntary work event to
celebrate the World Ranger Day 31.7.
FIRA has approximately 100 members. Though anyone interested can be
accepted as a member of FIRA, most of
them are working for the Parks & Wildlife Finland, that is a part of the stateowned enterprise Metsähallitus. FIRA
and the Parks & Wildlife Finland has
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made a contract of cooperation in 2011.
For Finns FIRA has been promoting
issues of rangers work in Finland and
especially in third world countries. In
the logo of FIRA there is a shape of a
brown bear, the national animal of Finland and the same colours of forest and
water as in the logo of IRF.
o

by Laiine Themu,
Suomen Rangerit (FIRA)
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UK Rangers
in Danger
The role of the Ranger in
Britain has changed over time.
Fifty years ago their role was
essentially a policing activity.
Our profession has often been
over-simplified as "protecting
the people from the resource,
and the resource from the
people." However, one of the
major changes over the last
20 to 30 years had been the
diversification and increased
specialism of roles.
by Roger Cole,
Vice president CMA
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the 14th century where parliamentary
documents state that England had “…..
all manner and singular Offices of Foresters and Rangers of our said Forests”.
Forest Rangers were often royal appointments such as when Queen Victoria appointed the Duke of Connaught as
the first-ever Forest Ranger of Epping
Forest in 1878.

In medieval England, rangers were officials employed to "range" through the
countryside providing law and order
(often against poaching). Their duties
were originally limited to protecting
forests, particularly the Royal forests
which were used by the monarch and
others for hunting. The earliest official
appointments of “rangers” go back to
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Today the Countryside Management
Association (CMA) and the Scottish
Countryside Ranger Association
(SCRA), the professional bodies representing rangers in the UK, estimate that
there are more than 2,500 rangers (both
full-time and part-time) employed by
the various authorities responsible for
managing parks; nature reserves and
other designated protected areas
throughout Britain.
These include:
• 15 National Parks
• 6 Regional Parks
• 250 Nature Reserves
• 46 Areas of Outstanding Natural
Beauty (AONB)
• The Forestry Authority (more than
100 forests)
• The National Trust (more than 500
estates)
• 47 Wildlife Trusts
In addition, more than 400 municipalities employ rangers to manage the
27,000 public parks and other areas of
recreation in Britain.

Professionalism of Rangers

This range of employment opportunities
for rangers has also brought its problems. Unlike for example, the US National Park service, there is no single
large employer of rangers in the UK.
Even the 15 National Parks have different terms and conditions of employment for their rangers.
The role of the Ranger in Britain has
changed over time. Fifty years ago their
role was essentially a policing activity.
Our profession has often been over-simplified as "protecting the people from
the resource, and the resource from the
people." However, one of the major
changes over the last 20 to 30 years had
been the diversification and increased
specialism of roles. Our industry has recognised this by assigning different titles to these jobs. So in addition to “Rangers” we now have job titles such as
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Project Officers, Interpretation Officers,
Education rangers, Conservation specialist; Wildlife Officer etc.
In the UK the demand for access is increasing in both volume and complexity. The health benefits of access to the
countryside are also now well recognized. But in-spite of an estimated 2.6 billion visits made to public parks annually, most parks have had cuts to both
their staffing and budgets. Many parks
have supplemented their paid staff with
volunteers and while this has brought
benefits, volunteers need to be managed
and supported and this is a growing
part of a typical ranger’s role.
Another issue is that too few employers have grasped that professionalism in
this sector is something that should be
both celebrated and recognised. But
some rangers fail to accept that their
role is a professional one and this attitude tends to devalue the profession as a
whole, placing it in even greater danger.
As a result, both the CMA and SCRA
have championed the desire of many
rangers in the UK to keep at the forefront of their profession by developing a
structured Continuous Professional Development (CPD) system linked with an
accredited membership category. The
importance of keeping up-to-date is absolutely essential in today's world,
which expects high professional standards and accountability from all.
o
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Landvarðafélag Íslands /
The Ranger Association
of Iceland
Landvarðafélag Íslands or the
Ranger Association of Iceland
was established 1976 . It´s not
an union but Landvarðafélag
Íslands think about the wel
fare of the rangers and are the
„spokesperson“.

by Linda Björk Hallgrímsdóttir,
member of the international
commitee and former chair of
Landvarðafélag íslands / the
Ranger Association of Iceland.
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The main subjects are the salary, working conditions, facilities and nature conservation. The association are very
proud of the fact that there is around
215 members even thou the rangers in
Iceland are mostly seasonal rangers.
Which means that they work only during the summer months and around
70-100 rangers working then. Due to
the fact that there has been hugh increased in number of tourist coming to
Iceland, both over the summer time and
the whole year, then there is a great
need for rangers working full time the
whole year. There are rangers who are
working full time in Þingvellir national
park but it´s only been around 2 years

since it became full time and not only
summer rangers! There is a great need
in lot more places in Iceland.
The ranger association is also active in
educating people about what rangers do
and celebrate the international ranger
day. There have been representatives
from the Ranger Association of Iceland
in both the international and european
congresses the last years. The association have twinning agreements with
SCRA – Scottish Countryside Rangers
Association as well as with the Rumenia
Ranger Association.
Hope we will meet at the 9th World
Ranger Congress in Nepal 2019.
o
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Naturvejledning i Norden
10 års samarbejde, der har ført
til udgivelse af en fælles nordisk rapport ”Nature Interpretation for Children and Young
People in the Nordic Countries”, afholdelse af fælles konference, gensidig sparring på
nationale projekter og udvikling af uddannelsesaktiviteter
samt gensidig information om
national udvikling og nationale udfordringer.
Opstarten

For 10 år siden var vi fra Skovskolen
med til at etablere en nordisk arbejdsgruppe for naturvejledning.
Det hele startede i virkeligheden for
mere end 10 år siden, i 2007, hvor Poul
mødtes med det nystartede Centrum for
Naturvejledning på en konference i Sverige og Mette på samme tid var inviteret
til et møde i Miljødirektoratet i Trondheim i Norge, hvor de gerne ville høre
om den danske naturvejlederuddannelse.
Vi havde gennem flere år oplevet, at
især Norge og Sverige kiggede mod
Danmark, i deres arbejde med at udvikle egen naturvejlederordning især med
fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling.
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God støtte fra Nordisk Ministerråd

Vi mødtes på kryds og tværs og havde
kontakt via mail og møder, og i 2008
blev vi enige om at formalisere vores
samarbejde. Vi søgte Nordisk Ministerråd (NMR) om midler til at mødes til
fælles udvikling og erfaringsudveksling.
Og det lykkedes. Den terrestrisk-økologisk gruppe under NMR syntes godt
om vores fælles samarbejde og det blev
startskuddet til foreløbig 10 års kontinuert samarbejde, hvor vi mødes på skift
rundt om i Norden.
Vi mødes ca. 2 gange årligt og møderne, som varer 2-3 dage, holdes af de fire
deltagende lande på skift. Vi har derfor
sat hinanden stævne i svenske nationalparker, i mørke finske skove, på hytte i
de norske fjelde og på Skovskolen i Nødebo.
Vi formulerede en handlingsplan for
arbejdsgruppen, da vi ret hurtigt indså,
at samarbejde og sparring kun bliver
virkningsfuldt, hvis vi har noget helt
konkret og målrettet at samles om. På
den måde bliver det vores fælles ambition at være i gang med projekter, der
skaber merværdi for Naturvejledning i
Norden, i sær med fokus på uddannelse
af naturvejledere.

Hvem er vi?

Lige nu består vores arbejdsgruppe af 10
personer:
Eva Sandberg, Per Sonnvik og Anders

Af Mette Aaskov Knudsen og
Poul Hjulmann Seidler;
Videncenter for Friluftsliv og
Naturformidling ved
Skovskolen, Københavns
Universitet (Danmark)
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Begrebet Naturvejleder

Begrebet Naturvejleder er på engelsk kendt som
Nature Interpreter. En titel, der er vidt udbredt og
bredt anerkendt i Interpret Europe og deres medlemmer. Ingen har i denne kontekst anvendt eller
oversat deres organisations navn til Rangers Association, som vi gør med Naturvejlederforeningen (Danish Rangers Association) eller haft fokus
på navnet eller begrebet Rangers i deres udvikling og undersøgelser. Vi vil derfor benytte denne
anledning til at spørge foreningens bestyrelse og
internationalt udvalg, om vi bruger den rigtige
oversættelse af Naturvejlederforeningens navn.

Arnell fra Centrum för naturvägledning
ved Sveriges Lantbruksuniversitet (Sverige); Brita Homleid-Lohne fra Statens
naturoppsyn/Miljødirektoratet (Norge);
Torfinn Rohde fra Unesco Verdensarv i
Røros (Norge); Maria Arulouma fra
Forststyrelsen (Finland); Anna Kettunen og Silja Sarkkinen fra SYKLI (Environmental School of Finland) samt
Poul og Mette fra Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Skovskolen, Københavns Universitet (Danmark)

Det har vi opnået

Indtil videre har vi samarbejdet om følgende:
• Et projekt under Nordisk Ministerråd i årene 2012-2014 der omhandlede Naturvejledning til børn og
unge i Norden. Projektet mundede
ud i en rapport og en nordisk konference. Rapporten findes i gratis
print-version på Nordisk Ministerråds hjemmeside her: TemaNord,
2013:534.
• En fælles studietur til Skotland, hvor
vi mødtes med skotske rangers og så
på nationalparkformidling og efteruddannelse i Skotland.
• Et projekt, finansieret af NordPlus
midler (Uddannelsesprogram under
Nordisk Ministerråd) hvor vi sammen har udarbejdet en synops, der
danner grundlag for en mere omfattende bog om naturvejledning, som
skal kunne anvendes som kursuslitteratur for naturvejlederkurser i
Norden.
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• Denne synops udløste så yderligere
midler fra Nordisk Ministerråd til
forfatterhonorar til skribenter og redaktionsarbejde i arbejdsgruppen.
• Dette bogarbejde er i øjeblikket i
gang og vi håber på en udgivelse på
skandinavisk og engelsk i 2019.
Endvidere orienterer vi hinanden om
vores nationale projekter og kurser, som
blandt andet har medført, at vi har deltaget på hinandens kurser og konferencer. Derudover forsøger vi også at deltage sammen på konferencer som den
europæiske forening Interpret Europe
afholder. Vi har i denne forbindelse af
holdt mange workshops og oplæg ofte
koordineret med eller inspireret af det
fælles nordiske arbejde.
Naturvejledning i internationalt lys et felt i rivende udvikling
I Norden har vi således været i gang
med udvikling af naturvejledning i en
længere årrække, og vi var i flere år en
international ledestjerne i dette felt.
Men der sker meget rundt omkring
os, som vi kan deltage i og tage ved lære
af. Bl.a. gennem vores deltagelse i internationale konferencer i Interpret Europe
og National Association af Interpreters
(amerikansk organisation, der bl.a. laver
internationale konferencer) ved vi at flere europæiske lande, USA og i lande
som Sydkorea og Indien, er der i forskelligt omfang fokus på udvikling og
forskning inden for naturvejledning.
Specielt i den europæiske kontekst har
vi mødt en del forskellige private konsulenter, der har været involveret i udvikling og implementering af formidlingsplaner og naturformidling for større
naturområder.
I Interpret Europe tilbydes forskellige
kurser inden for naturvejledning og antallet af formidlere med efteruddannelse
i naturvejledning er stadig stigende. I
Danmark har vi en omfattende efteruddannelse, erfaringsudveksling og forskellige netværk. Andre organisationer
og lande som USA, England og Sverige
ser ud til at have deres egne stærke systemer og netværk, der kan være værd
at holde øje med.
Interpret Europes arbejde kan vi således kun anbefale, at vi her i Danmarks
orienterer os mere i mod.
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Hvor skal vi hen nu

Gruppen fortsætter ufortrødent med
vores store bogprojekt, og når denne
snart udkommer, vil der være nye samarbejdsprojekter, som vi sigter i mod. På
mange måder har vores nordiske netværk været gavnligt for os i vores professionelle arbejde med naturvejlederuddannelsen, men netværket har også
givet os gode venner og helt specielle
fælles stunder rundt om i Norden, som
har været en kæmpe sidegevinst.
o

Norge:

Statens naturoppsyn (SNO)er en afdeling i Miljødirektoratet i Norge. SNO har ca.100 personer ansat og
de arbejder med naturopsyn, naturpleje, information og naturvejledning i hele Norge. De vigtigste
målgrupper er besøgende i beskyttede naturområder og på naturcentre. Dette drejer sig især om skoleelever og studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner.

Sverige:

Centrum för naturvägledning (CNV) er etableret
gennem en samarbejsaftale med Naturvårdsverket
og en del av Sveriges lantbruksuniversit i Uppsala.
Centeret samarbejder også med andre myndigheder
som f.eks. Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska
riksmuseet og Utenavet, et nationalt netværk for
udeskole og udendørs læring. I samarbejdet med
Naturvårdsverket tager CNV ansvaret for udvikling
av naturvejledning i naturforvaltningssektoren (f.
eks. i arbejdet med friluftsliv, naturum og nationalparker i Sverige). CNV har også til opgave at fungere
som iværksætter af efteruddannelse af naturvejledere og at udvikle metoder og støtte udvikling af naturvejledning som profession i Sverige. CNV har været ansvarlig for arbejdet med kvalitetssikring af
naturguider i Sverige. Derudover tilbyder CNV selv
SLU’s kursus: Naturvägledning för yrkesverksamma.
CNV samarbejder med Avdelningen för miljökommunikation på SLU om forskning inden for naturformidling og kommunikation.

Danmark:

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling er en
del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
ved Københavns Universitet. Videncentret gennemfører efteruddannelse af alle danske naturvejledere
på vegne af Friluftsrådet. Naturvejlederuddannelsen
er en modulopbygget efteruddannelse, som består
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af 7 kurser, 4 studieopgaver og har en samlet varighed på ca. 600 timer fordelt på 2 år. Videncentret arbejder bl.a. tæt sammen med Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen i Danmark. Ud over
Naturvejlederuddannelsen står Videncenter for friluftsliv og naturformidling for en række beslægtede
grund- og efter/videreuddannelser inden for friluftsliv og naturformidling. Herunder en 3 årig professionsbachelor i Natur- og kulturformidling. Videncentret har også en lang række forsknings- og
udviklingsprojekter inden for formidling, læring og
oplevelser i naturen.

Finland:

SYKLI Environmental School of Finland er en national erhvervsuddannelsesinstitution. SYKLIs grundlæggende formål er at styrke miljøkundskaber samt
at udvikle de studerendes kompetencer til at arbejde
med bæredygtig udvikling. SYKLI tilbyder grunduddannelser, korte kurser og konsulent- og rådgivningsbistand i hele Finland. SYKLI tilbyder et efteruddannelsesforløb indenfor ”miljøfostran” – det
finske begreb, der er det nærmeste man kommer
naturvejledning. Uddannelsen tager 20 måneder og
består af 13 samlinger og distancestudier. SYKLIs
kursister på dette kursus arbejder på naturskoler,
ungdomsskoler, museer, naturum, foreninger, forvaltning, dagtilbud og skoler. SYKLI har også ansvar
for forskellige udviklingsprojekter inden for udepædagogik og naturvejledning.
Forststyrelsens Naturtjänster forvalter statens naturområder og har ansvaret for beskyttelse af natur og
landskaber samt kulturminder. Naturtjenesterne har
også ansvar for friluftsliv-, jagt- og fisketjenester.
Forststyrelsen tilbyder naturvejledning bl.a. gennem
28 naturum. Naturvejledning tilbydes i Finland af
mange forskellige instanser, men termen som bruges er miljöfostran/ympäristökasvatus. Netværket
for miljø- og naturfostran, LYKE, er et netværk for
natur- og miljøskoler, Forststyrelsens naturcentre,
ungdomsskoler og lejrskolecentre.
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Junior Ranger i
Frederikshavn Kommune

Af Bo Storm,
naturvejleder
i Frederikshavn Kommune.
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Junior Ranger i Frederikshavn
Kommune er en målrettet uddannelse for børn i alderen 11
til 13 år. En succes i kommunen hvor vi får skabt ambassadører for den natur vi har omkring os, og hvor vi får flyttet
børn væk fra computeren og
ud i naturen.
Historien bag Junior Ranger

I 1970 startede man i USA de første Junior Rangere i verden. Junior Ranger
begrebet kom efter at man i nogle år
havde snakket en del om, at man gerne
ville have flere unge med ud i naturen, i
en tid hvor unge hellere ville være hjem-

me. De mange Nationalparker i USA
satte sig sammen, og begyndte med en
Junior Ranger uddannelse, som efterhånden bredte sig til Europa, hvor Skotland var det første land og siden fulgte
andre lande i Europa, hvoraf Tyskland
bruger det i meget stor stil.
Europarc sammenslutningen kører Junior Ranger program i Europa i dag. De
enkelte lande kan lave uddannelserne
som de vil, der er ingen fast uddannelse.
Det er egentlig godt, da de områder
hvor Junior Rangere arbejder alle kan
være forskellige, men via medlemskab i
Europarc bliver der lavet uddannelse af
undervisere og der laves en årlig Junior
Ranger camp i et land i Europa mm.
Aldersgruppen er forskellige fra land
til land. I Tyskland starter man allerede
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i 4 til 5 års alderen, hvor Junior Rangers
i USA er væsentligt ældre. Ingen steder
er de unge over 18 år.
Junior Rangere hjælper i Naturreservater eller Nationalparker, eller i skov og
naturområder med mange ting. De kan
være frivillige guider, hjælpe fysisk med
spang, skilte og fodring om vinteren af
vildt, optælling af Flagermus og meget
mere.
Det overordnede mål er, at lære de
unge vigtigheden af, at naturen skal bevares og passes på. De unge skal blive
naturens ambassadører.

Danmark

I Danmark har man ikke de helt store
traditioner for Junior Ranger. Der bliver
lavet noget forskellige steder i Danmark,
men ikke som en målrettet uddannelse.
I Frederikshavn Kommune har Center
for Park & Vej i 2017 lavet et målrettet
koncept med Junior Rangere som frivillig hjælpere i de kommunale skov og
naturarealer. Konceptet er målrettet
børn og unge bosiddende i Frederikshavn Kommune.

Målsætninger

Det er en målsætning for projektet, at
børnene skal:
• Lære at formidle natur, biodiversitet
og benyttelse/beskyttelse af naturområder
• Lære om natur i hele verden
• Understøtte kommunale arrangeNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

menter i kommunale skov og naturområder
• Være med til at uddanne andre unge
i skoler og andre steder
• Være ambassadører for natur i Frederikshavn Kommune
• Være sammen med andre Junior
Rangere på internationalt plan

Grundlag

Grundlag for projektet er at lære børnene:
• Basisviden om naturens sammenhænge.
• Specialviden om dyreliv og flora i
den danske natur.
• Overvejelser om brug af natur.
• Ejerskab af naturen.
Jo yngre børnene er, desto mere oplevelsespædagogik skal der til, og andre uddannelsesmål vil stå lidt i baggrunden.
Den betragtning bygger på flere års viden og erfaring.
Indarbejdelsen og opbygningen af viden, skal foregå i en åben og dynamisk
Proces. Forskellige uddannelses moduler og pædagogik, skal være med til at
give ny viden og udvikle naturviden, så
børnenes viden om natur opbygges trinvis.
Hovedspørgsmålet som skal synliggøres lyder:
• Hvad skal børnene i de forskellige
målgrupper lære, så de også får noget med ”hjem”`?
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• Hvor får vi lavet så mange ambassadører som muligt i børnenes familier
og vennekredse?
• Hvordan får vi begejstringen for natur og udeliv til at vare ved, så det på
sigt kan udvikle sig til en interessant
fritidsaktivitet eller en livstil?

Indhold og målgruppe

Den første kontakt mellem børnene og
underviserne (Naturvejleder og naturmedarbejder) foregår efter en indgående
introduktion.
Derefter opbygges børnenes viden
med forskellige former for lege, viden
om dyr via formidlingsture, besøg hos
konservator, lege i naturen, overnatningsture, vild mad og mange forskellige typer for indlærings teknikker, som
vil være lidt afhængig af hvilken gruppe
der er sammensat. Uddannelsen strækker sig over 6 aftener og en overlevelsesweekend. Det sidste arrangement overværes af Frederikshavn Kommunes
borgmester, som overrækker Diplom
som uddannelsesbevis for Junior Ranger hold 1, første del.
Det første hold som der pt arbejdes
med her i Frederikshavn Kommune ligger på 10 piger og 10 drenge i alderen
10 til 13 år. Der har været mange ansøgninger til det første Junior Ranger Hold,
så vi måtte lave lodtrækning. Aldersgruppen er valgt ud fra erfaring med
gruppen, og deres evne til at ville ”lære”.
Efter første år, skal der arbejdes på at
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kunne fortsætte fremadrettet til de 15 til
16 årige, så de ældre Junior Rangere vil
kunne være med til at lære de nye Junior Rangere om natur.
Målgruppen 15 årige, vil også få muligheden for at være med til den internationale camp, der foregår i Europarc
regi se mere på www.europarc.org under Junior Ranger

Metoder

De metoder der arbejdes efter for at
lære om ”Natur” for Junior Ranger hold
er i korte træk, grundelementerne i Naturvejleder Uddannelsen som foregår i
Danmark. Ikke den fulde uddannelse,
som ikke vil kunne lade sig gøre, men
mere i retning af oplevelsesmæssig karakter.
Børn og unge har en anden indlæring
end voksne. Junior Ranger skal lære via
de oplevelser de får under forløbet som
Junior Ranger og ikke kun via studier af
lærebøger som i skolen. Ejerskab og læring skal følges ad hånd i hånd.

Mediedækning

Der arbejde med en mediestrategi som
er sat i gang. Derudover så vil Junior
Rangerne være med til forskellige arrangementer. Lige pt skal de unge være
med til at tænde Sankt hans bål i Frederikshavn By, de skal være med til Naturen Dag og andre naturarrangementer
som kommer hen over året.
o
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Nordisk samarbejde
om formidling af
Nordens Kæmper
I juni 2016 blev 5 unge
svenske elge udsat i Lille Vildmose, og i juni 2017 fik mosen
tilgang af yderligere 5 unge
svenske elge og samtidig blev
de første 2 elgkalve født på
dansk grund i mere end 5000
år.
Udsætning og forvaltning af elgene påhviler plejemyndigheden (Aalborg
Kommune) og lodsejeren (Aage V. Jensen Naturfond), mens formidlingen af
elgene i Lille Vildmose er en opgave for
Lille Vildmosecentret.
Færgen afgår fra Hirtshals den 31. oktober 2016 Kl 09.00. Målet er det sydlige
Norge og med ombord er 6 medarbejdere fra Lille Vildmosecentret. Vi er i
slutningen af oktober måned, og som en
fast tradition afholder Lille VildmoseNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

centret en studietur efter sæsonafslutningen. Turen går denne gang til Hardangervidda Nationalpark og elgparken
Elgtun, hvor der skal indhentes viden,
erfaringer og formidlingsteknikker om
de nordiske kæmper – elg og ren.

Vildren på Hardangervidda

Efter en spændende køretur gennem det
sydlige Norge ankommer vi efter solnedgang til Skinnarbu, hvor vi finder
Hardangervidda Nasjonalparksenter og
Skinnarbu Nasjonalparkhotell. Bygningerne indeholder foruden hotel, naturbiograf, udstilling og naturskole også
kontorfaciliteter for Norsk Villreinsenter Sør, hvor naturvejleder Brita Homleid Lohne er ansat (flere danske naturvejledere har sandsynligvis både talt og
danset med Brita, da hun flere gange har
været gæst til vores årlige naturvejlederkonference).
Vi har forud for besøget kontaktet

Af Jakob Konnerup,
naturvejleder ved
Lille Vildmosecentret.
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Brita, der har planlagt vores besøg. Indkvartering og spisning overstås hurtigt,
så vi kan allerede den første aften udforske nationalparkcentrets udstilling og
biograf. Vores besøg er uden for nationalparkcentrets normale åbningstid,
men Brita har fået en af centrets frivillige til at vise os rundt og svare på spørgsmål. Udstillingen er bygget op omkring
renerne på Hardangervidda, men vi får
mange gode ideer til formidling af Lille
Vildmoses elge bl.a. formidling af dyrenes anatomi og formidling af dyrenes
bevægelser via GPS-tracking. Vi afslutter aftenen i Britas naturskolelokale,
hvor hun fremviser og fortæller om naturskolens udstyr og tilbud og afslutter

Besøg vores internationale kollegaer efter
højsæsonen og få de bedste oplevelser:
- vinteren er endnu ikke kommet, hvilket
giver mulighed for udendørs oplevelser.
- vores internationale kollegaer er færdig
med deres højsæson og har god tid til
vores besøg.
- besøgscentre, udstillinger og dyreparker
er stadig åbne og i fuld funktion.
- overnatning er forholdsvis billig, da
vandrehjem og hoteller er kommet ind
i deres lavsæson.
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med et oplæg til næste dags ekskursion i
fjeldet.
Næste dag kl. 09.00 er vi på vej op i
fjeldet bag hotellet. Alle er blevet udstyret med et rensdyrskind, som vi flittigt
bruger som siddeunderlag på det kolde
fjeld. Britas formidling er en god blanding af vandring og pauser med formidling, hvor Brita med enkelte midler
(tæppe, reb og plastik dyr) får os alle
inddraget i en aktiv formidling om renerne på Hardangervidda – et eksempel
der efterfølgende er blevet genbrugt til
naturskoleformidling af elgene i Lille
Vildmose. Vi bruger hele dagen på oplevelser, erfaringsudveksling og netværksdannelse med Brita, og til frokost griller
vi ren over bål. Under frokosten fortæller Brita en mere dyster historie om,
hvordan naturvejledningen i Norge generelt er under hårdt pres. Brita er ansat
som naturvejleder hos Statens Naturoppsyn, men politiske beslutninger om
nedskæringer betyder, at antallet af naturvejledere i Norge er faldende. Vi kan
godt følge Britas bekymring, men giver
samtidig ros til den norske model, hvor
forvaltningsenheden og formidlingsenheden ofte er den sammen eller som
minimum er placeret i samme bygninger, hvilket vi både nu og via tidligere
besøg hos kollegaer i Store Mosse i Sverige oplever som en stor fordel, når forvaltningstiltag skal formidles til naturinteresserede.

Elgtun – helt tæt på elgen

Vi forlader Hardangervidda og kører
mod Danmark, men skal på vejen mod
færgen besøge Elgtun – en elgpark, hvor
man kommer helt tæt på elgene. Forventningerne er ikke store, da de store
vider og vilde rener nu skal erstattes
med tamme elge i mindre indhegninger.
Vi bliver dog positivt overrasket, for selv
om Elgtun kun dækker en mindre indhegnet fjeldside, så giver oplevelsen af at
være helt tæt på de store dyr mulighed
for en anderledes formidling. Vi er så
tæt på elgene at vi kan røre dem og se
selv de mindste detaljer i deres opbygning og bevægelser – en erfaring vi i dag
gør brug af på Lille Vildmosecentret,
når vi formidler ved de udstoppede dyr
i vores udstilling. På Elgtun får vi også
gode råd og ideer til børneaktiviteter fx
brug af tænder til halskæder, tegnekonNATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

kurrencer og skoleopgaver om elgens levevis. Under den afsluttende kop kaffe
går snakken på hold af elge i indhegnede områder, og i modsætning til konsulenterne i Lille Vildmose mener Elgtuns
daglige leder Kristoffer, at vi skal forvente nyfødte elgkalve allerede i foråret
2017 – kun 10 måneder efter elgenes
ankomst til Lille Vildmose og uden tilstedeværelse af en gammel elgtyr. Vi oplever også på Elgtun en positiv særbehandling med ekstraordinær åbning,
guidet rundvisning og tilbud om spisning, og inden vi forlader Elgtun er der
allerede indgået aftale om et genbesøg i
Lille Vildmose.
Studieturen gav os en håndfuld nye
kollegaer og et styrket netværk, hvor vi i

Lille Vildmosecentret gennem de seneste år
besøgt flere udenlandske kollegaer:
- 2011 Naturvejlederforeningens tur til
Bialowieza, Polen – fokus på europæisk
bison.
- 2012 studietur til Irland – fokus på udstillingsopbygning, tørv og tørvegravning.
- 2013 studietur til Gauja National Park,
Letland – fokus på opstart af en Nationalpark.
- 2014 Naturvejlederforeningens tur til
Skotland – fokus på naturvejledning i
Skotland.
- 2015 studietur til Sverige – fokus på
dyreparker og elge i bl.a. Borås og
Kolmårten.
- 2016 studietur til Norge – fokus på
formidling af ren på Hardangervidda og
elg på Elgtun.
- 2017 studietur til Holland – fokus på
rewilding og europæisk bison.

dag bytter viden, erfaringer og oplevelser med og hos hinanden. I foråret 2017
var Peer fra Elgtun på besøg i Lille Vildmose, hvor han var så heldig at opleve 3
ud af mosen 5 elge. Ud fra mødet med
elgene og den store fødemængde i Lille
Vildmose var Peer sikker på, at vi meget
snart efter hans besøg ville se de første
elgkalve i mosen.
Peer fik ret - i juni 2017 kunne man
på Lille Vildmosecentret facebookside
læse om 2 nyfødte danske elgkalve, der
sammen med udsætning af yderligere 5
svenske elge forøgede bestanden af elge
i Lille Vildmose til 12 individer. I skrivende stund (primo juni 2018) vurderer
mosens opsynsfolk, at der er født yderligere 3-4 elgkalve, så bestanden i dag
tæller 15-16 elge i Lille Vildmose.
o

Lille Vildmosecentret har desuden i flere omgange besøgt og overnattet i Store Mosse i
Sverige. Vi har opbygget et tæt samarbejde
med vores svenske kollegaer vedr. formidling
og forvaltning af højmose.
Vores svenske kollegaer har også flere gange
besøgt Lille Vildmose, hvor Lille Vildmosecentret har været vært for både rundvisning,
spisning og overnatning samt behjælpelige
med kontakter til andre danske naturområder og besøgscentre.

NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

23

Tag ud i verden
- og bliv klog på kultur, natur,
mennesker og dig selv

At rejse er at leve, men det er
også en af de bedste måder at
opleve noget nyt, ændre perspektiv og udvide sin horisont
på.

Af Sabine Jensen,
naturvejleder ved
Ringkøbing-Skjern Museum
sj@levendehistorie.dk
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Når du rejser ud, vil du få mange oplevelser, der kan gøre dig klogere som
menneske og som medarbejder.
Jeg har gennem naturvejlederforeningen været aktiv på den internationale
front siden 2013, hvor et lille eksklusivt
hold tog afsted til en konference i Sverige. Siden har jeg været repræsentant og
oplægsholder på flere af konferencerne
afhold af de to foreninger, som vi er er
medlem af og samarbejder med – International Ranger Federation og Interpret
Europe. Derudover har jeg deltaget på
internationale studieture, arrangeret af
Internationalt Udvalg under Naturvejlederforeningen. Disse internationale begivenheder har virkelig været udbytterige og har givet alt lige fra unikke
naturoplevelse, til inspiration til nye aktiviteter, rekreative installationer, maketingsmaterialer og sidst, men ikke
mindst nye netværk og venskaber.
Jeg har valgt 3 gode grunde ud til,
hvorfor det er vigtig, at vi bevæger os ud
over Danmarks landegrænser.

• For at udvide vores faglige horisont.
• For at få international forståelse.
• For at skabe internationalt netværk.

Udvid din faglige horisont

At tage på konference, kursus, studietur,
jobbytte osv. i udlandet, kan give et nyt
perspektiv på dit fag og et indblik i en
andre måder at håndtere opgaver på.
Det kan være udfordrende, men samtidigt også meget lærerigt.
At rejse kan få dig ud af din komfortzone – Når du er hjemme, føler du dig
måske for sikker og tryg til at bryde ud
af din komfortzone. I nye omgivelser er
du mere tilbøjelig til at prøve nye ting,
som du måske ikke ville gøre derhjemme.
Det kan åbne dørene til nye faglige
opdagelser og passioner, og give dig ny
energi og inspiration til dine fremtidige
arbejdsopgaver.

Få international forståelse

Det siges ofte, at vi i dag lever i et multikulturelt samfund. Derfor er det klart
en fordel at have en international forståelse og interkulturelle færdigheder.
Mange af os har også arbejdsopgave,
hvor turister er en del af målgruppen.
En rejser, hvor du møder nye kulturer
og mennesker, kan give mulighed for en
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større forståelse. En større forståelse for
andres levevis, religion og kulturarv,
kan klæde os bedre på i vores daglige
arbejde og i mødet med andre mennesker.

Skab internationalt netværk

Vi lever i et videns- og netværkssamfund, som vi skal leve af i de kommende
generationer. Derfor er netværk er en
disciplin, som alle bør tage meget seriøst, arbejde målrettet og struktureret
med og prioritere med henblik på at
skabe gode, effektive og holdbare netværk. Hvis du tager på konference, kursus, studietur, jobbytte, osv. i udlandet,
vil du møde andre mennesker. Disse
møder kan udvikle sig til venskaber og
udvide dit netværk.
Et netværk med mennesker fra hele
verden, kan primært tilføre dig ny viden
og nye ressourcer, udvikle dine kompetencer og din faglige profil. De mennesker du møder kan blive din adgang til
store organisationer og virksomheder,
der kunne være potentielle sparringsog samarbejdspartnere.
Det er selvfølgelig dit ansvar at få
skabt en dialog med personer, som sidder på netop den stilling, eller med den
faglighed, som du synes er interessant
og værd at stræbe efter.
o
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Bøffel nedlagt under en spændende jagt. Bøflen blev dagen
efter afleveret i landsbyen,
hvor kødet blev fordelt mellem
beboerne.

Kwalata safari viser
vejen i Zambia
Afrikas natur og dyreliv har
stor udfordringer og er under
et voldsomt pres. En hurtigt
voksende befolkning kræver
flere ressourcer i form af kød
til mad og brænde til madlavningen.

af Claus L. Olesen,
naturvejleder ved
Børge Hinsch Fondens
Naturskole på Valdemar Slot
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En del af kødet skaffes ved et omfattende krybskytteri med hjemmelavede forlader geværer, hvor løbet laves at ratstammen fra udrangerede Land Rovere.
Der anvendes i stor stil snarer, som laves
af stålwire, ståltråd og i nogle tilfælde
bliver landsbyernes elforsyning klippet
ned og kobbertråden brugt. I grelle tilfælde anvendes gift. De lokale kalder
den ”Tre skridt” fordi dyrene dør, inden
de når at tage tre skridt. Så er det om
hurtigt at flå maven ud, så giften ikke
spreder sig til kødet. Resterne får lov til

at ligge til stor skade for gribbe og andre
ådselædere. Brændet skaffes ved en
voldsom kulsvidningsvirksomhed, som
betyder at store arealer i bushen ryddes
for træer og buske.
Midt i elendigheden er der nogle som
går mod strømmen og skaber en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer,
som er til gavn for lokalbefolkningen.
En af disse virksomheder er Kwalata Safari, som arrangerer jagtsafarier. Jeg
mødte Sarge Karim fra firmaet første
gang i januar 2013. Han var meget bekymret fordi Zambias regering havde
indført et jagtforbud på statsejede arealer. Efter to år blev jagtforbuddet dog
ophævet. Omkostningerne var ganske
enkelt for store, både økonomisk, men
så sandelig også for landets vildtbestande, fordi den manglende kontrol i områderne gav krybskytterne lette arbejdsbetingelser. Så nu er Zambia på ny ved at
opbygge en bæredygtig trofæjagt på
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Fire ny i klædte private vildtbetjente. Alle er tidligere
krybskytter som er blevet tilbudt et job på den rigtige
side af loven. Fremover skal de patruljere til fods i området omkring lejren.

statsejede arealer og skabe nye jagtmuligheder for tilrejsende trofæjægere.
Jeg mødes med Sarge Karim en gang
om året, og i januar 2015 snakkede vi
igen om deres krybskyttebekæmpelsesprogram og da han hørte, at Børge Hinsch Fondens bestyrelse lige havde besluttet at lave en udstilling om
trofæjagtens betydning for naturbevarelse og bevarelse af vildbestandene, inviterede han mig til at besøge Zambia,
for med egne øjne at se nogle af de projekter han havde fortalt om. Det blev til
10 fantastiske dage i Nyamvuu som ligger ned til Luanga Floden i det østlige
Zambia, hvor jeg fik lov til at følge med
på jagtture og opleve det fantastiske dyreliv og fugleliv som området huser i
dag. Men også hvor jeg fik lov til at besøge landsbyen Nyimba, som i den grad
har stort udbytte af den økonomi udenlandske trofæjægere bidrager med.
Allerede på den 7 timer lange køretur
til Nyamvuu, så vi en del af de problemer, som naturen står overfor i denne
del af Verden. Store mængder trækul
stod i salgsboder langs vejen, og der boede mennesker i bebyggelser de første
250 km, det var som en stor langstrakt
landsby. Fleres steder var der sat ild til
bushen, for nemmere at kunne komme
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til de træer, som kunne anvendes til kulsvidning.
Lejren Nyamvuu er bygget op omkring en jagtblok på 50.000 ha, som
Kwalata Safari selv. Dertil har de købt
sig til jagtretten på yderligere 30.000 ha
hos den lokale landsby. Der er ingen
hegn, hvilket betyder at Kwalata Safari
skal betale 60% af trofæafgifterne til staten og underlægge sig regeringens kvoter for tildeling af licenser for de enkelte
arter. Det kunne man undgå ved at hegne, men filosofien i firmaet er, at dyrene
skal kunne bevæge sig frit, som de altid
har gjort, og afgifterne til staten er en
del af deres sociale ansvar.
For ti år siden var området et af de
mest krybskytteplagede i Zambia, hvor
der dårligt blev set en impala. Her har
Kwalata Safari gennem en lang række
tiltag sikret at krybskytteri stort set ikke
eksisterer i dag. Først og fremmest er
landsbyen Nyimba blevet afhængig af de
indtægter der kommer fra trofæjagten.
De får 50% af indtægterne fra trofæafgifterne og driver landsbyens skole og
en lille lægeklinik med de penge som
trofæjagten bidrager med. Projektet har
også sikret og betalt landsbyens fire
brønde med indtægterne. Så på den
måde stiger både sundheden og uddan-

Landsbyens skole, er skole for
hele området derfor er det
også en kostskole for elever
som bor langt ude i bushen,
og i nogle tilfælde må vandre
2-3 dage for at komme i skole.
Skolen drives for indtægter fra
den trofæjagt Kwalata Safari
står for området.
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Forladere og snarer der er blevet konfiskeret fra krybskytter.
Den ene af snarerne var fremstillet af kobbertråd som var
klippet ned fra elmaster.
t.v.: Ratstammen fra udrangerede Land Rovere blev brugt til
løb på krybskytternes hjemmelavede forladere. Krudtet
fremstilles af bl.a. kunstgødning og trækul.

nelsesstandarden mærkbart. Der er ligeledes lavet en aftale med landsbyens
høvding Mwape om at kødet fra de bøfler, som nedlægges på landsbyens areal
afleveres hos hende, og så fordeler hun
kødet til landsbyens beboere. Vi så masser af vildt i naturlige bestande. Der er
ikke sat dyr ud, de er stille og roligt genindvandret i takt med der er skabt ro.
Den ene af mine rejsefæller nedlagde
en bøffel. Efter de obligatoriske trofæbilleder blev bøflen flækket midt over så
den kunne læsses på Land Cruiseren.
Det eneste der blev tilbage og derfor
ikke annvendt var selve maveindholdet,
alt andet blev taget med og spist. Næste

Børge Hinsch Fonden

er stiftet af tømmermester Børge Hinsch, der
i sit testamente ønskede at der blev oprettet
et trofæmuseum. Fonden driver Danmarks
bedst bevarede hemmelighed, nemlig et
museum med Europas største offentligt tilgængelige trofæsamling på tagetagen af
Valdemars Slot.
Museet åbner i sæsonen 2016 en ny udstilling som fortæller om hvilken betydning trofæjagt har for krybskyttebekæmpelse og bevaring af de vilde dyr.
I tilknytning til museet driver fonden en
Naturskole som ud over den danske natur
formidler trofæjagt og jagt i almindelighed
overfor mange forskelligt artede grupper.
Naturskolen ledes af naturvejleder Claus L.
Olesen.
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formiddag kørte vi til landsbyen for at
aflevere kødet fra bøflen hos høvding
Mwape.
De arbejdspladser Kwalata Safari har
skabt i området er ligeledes af stor betydning for landsbyen. En stor andel af
de krybskytterne er blevet ansat som
private vildtbetjente, som bor med deres
familier i en de 12 lejre som er blevet
indrettet. I selve safarilejren er der ansat
omkring 40 mand, som tager sig af, at
alt fungerer optimalt. Det er skinnere
som tager sig af behandling af trofæerne
og kødet fra de nedlagte dyr. Kokke, tjenere, rengøringspersonale, mekanikere
mm.
Et andet vigtigt indsatsområde er de
drikkevandshuller som findes rundt om
på hele arealet. Flere drikkevandhuller
er kunstigt etableret og har et fiskeopdræts projekt tilknyttet. Fiskeopdrættet
giver ligeledes arbejde til 25 personer og
er med til at skaffe føde og indtægter til
indbyggerne i landsbyen. Så alt i alt tjener mere end 10% af landsbyens 800
indbyggere deres løn hos Kwalata.
Kwalata Safari havde medens vi opholdt os i Nuamvuu gang i etableringen
af en lejr mere ud over den vi besøgte og
havde planlagt yderligere to, som skulle
færdiggøres i foråret 2016. Alle lejre nye
såvel som gamle havde radioforbindelse
med hovedlejren, som vi boede i. Da
der ingen strømforsyning er ude
bushen, er alle lejre forsynet med et solcellepanel til at lade radioen op. På den
måde er man i hovedlejren i kontakt
NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

Elefanternes hærgen var tydelig at se på bushen træer.
Mange steder lå væltede træer
hen over vejen. Det tog en
halv time at køre 2 km fordi
der skulle fjernes væltede træer. Her er det ZAWA vildtbetjenten Joseph, sporerne Demas og Masoso og PH Sarge
Karim.

Heldigvis så vi daglig en del
levende elefanter. Både i flokke og enlige hanner.
med alle vildtbetjentenes lejre dagligt.
Det engelske ord poaching dækker
over mere end det vi i Danmark betegner som krybskytteri. Det dækker også
over det i herhjemme kalder tyvfiskeri.
Vi mødte på en af turene en gruppe fiskere nede ved Luanga floden. Jeg fik
fortalt senere at de under en patrulje var
blevet kontrolleret af to vildtbetjente og
det viste sig de ikke havde de behørige
tilladelser og derfor blev deres net konfiskeret og de blev sendt hjem til deres
landsby. Det er ikke unormalt at fiskere
vandrer 2-3 dage for at nå de bedste fiskepladser. Fisken de fanger bliver røget
og tørret for senere at blive solgt på
markedspladser langs vejen.
Det er mit håb at der i fremtiden vil
blive en større forståelse for at trofæjagt
kan bidrage til udvikling af især de fjernere beliggende landsbyer. Det er for
mig at se en af de bedste måder at skabe
grundlag for at bevare Afrikas enestående dyreliv. Trofæjagten giver ganske enkelt dyrene en værdi der gør dem værd
at bevare. De er ikke bare til gene, de bidrager til samfundets økonomi både i
form af indtægter og i form af kød. Indtægten skaber grundlag for bekæmpelse
af det ukontrollable krybskytteri som er
til stor skade det vilde dyreliv, fordi det
det ofte går ud over tilfældige individer,
hvor trofæjagten udelukkende centrerer
sig om gamle handyr.
o
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Udeliv og
udeskole i Nuuk
Beretning fra et pilotprojekt om
udvikling af udeskole i en byskole i Nuuk
En udelivsdag med
Atuarfik Samuel Kleinschmidt

af Kirsten Føns
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Mandag d. 11. juni i år var jeg så heldig
at have fået opgaven med at arrangere
en udelivsdag med hele mellemtrinnet, i
alt 8 klasser (4. – 7. klasse – i Danmark
vil det svare til 3. – 6. klasse), på en af
Nuuks i alt seks skoler Atuarfik Samuel
Kleinschmidt, i daglig tale også bare
kaldt for ASK. Heldig fordi jeg i min
nuværende stilling ikke er ansat som
naturvejleder, men som underviser på
læreruddannelsen på Grønlands Universitet. Og heldig fordi det jo altid er
dejligt at have en dag i naturen med en
masse glade børn og deres lærere.
Udelivsdagen kunne jeg arrangere fordi der i min stilling også er afsat tid til

udviklingsprojekter, og jeg med min naturvejleder-, naturskole- og udeskolevejleder-baggrund kan spille ind med
disse kompetencer. Foruden mig er en
kollega fra det pædagogiske fagområde
samt tre lærerstuderende tilknyttet vores lille udviklingsprojekt, som også
omfatter udnyttelse af byrummet og de
lokale museer i udeviklingen af udeskole.
ASK har i forvejen en tradition for at
holde en udelivsuge i juni, og lærerne
havde et ønske om at inddrage flere fag
og flere læringsmål i den uge. Det var
altså helt oplagt at inddrage udeskoledidaktik, og eftersom vi havde tiden, midlerne og kompetencerne, fandt vi sammen i et samarbejde.
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Mandagen med læring i naturen var
startskuddet på udelivsugen. Dagen var
bygget op som et lille posteløb i et naturområde ca. to kilometer fra Nuuk
centrum, hvor skolen ligger. Området
ligger ud til Nuuk-fjorden og består af et
næs og en lille ø, der er landfast var lavvande. Aktiviteterne den dag var primært rettet mod læringsmål indenfor
Naturfag (svarende til Natur og teknologi i Danmark). Der var en aktivitet med
at fange og bestemme vandhulsdyr. De
skulle også lære at læse og orientere et
topografisk kort og bruge et kompas, og
bl.a. finde ud af, at der er forskel på geografisk og magnetisk Nordpol. I Nuuk
er misvisningen 22 grader, så det er en
ret vigtig viden!
De øvrige aktiviteter var tilknyttet kysten og handlede om at se på tang og
sorter det i typer og arter og udvælge
nogle til tangbilleder (tang tørret på et
stykke akvarel-papir og lagt i pres). En
anden aktivitet var at se på og sortere
strandsten efter geologiske kriterier og
placere dem i det geologiske kredsløb.
Vi ved jo som naturvejledere at naturen også kan byde på ikke-planagte oplevelser, vi nogle gange bare må gribe.
Denne dag var det især fund af søpind-
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svin blandt tangen, der viste sig at optage børnene. I Nuuk kan tidevandet variere mere end fem meter, men vi havde
planlagt aktiviteten ved lavvande, så de
havde god mulighed for at samle tang
og undersøge hvad der findes i tangskoven i tidevandzonen.
Børnene var meget aktive og optaget
af aktiviteterne indtil kulden efter et par
timer var krøbet ind på dem. Man skulle tro at børn der lever i arktisk klima er
gode til at klæde sig på efter vejret. Men
børn i Grønland (og lærere for den sags
skyld) kan være ligeså dårlige til at klæde sig rigtigt på som danske. Det var en
klassisk juni-morgen, hvor tågen lå tæt.
Tilsammen med en pålandsvind gav det
en kold morgen, og efter få timer frøs de
fleste børn, hvilket gik ud over motivationen og koncentrationen.
Vores observationer og evalueringerne i klasselokalerne og på lærerværelset
efterfølgende bekræftede at dagen for
eleverne havde været fuld af sjove aktiviteter, gode oplevelser og ny viden.
Men – på trods af en sjov og lærerig
dag – kunne vi jo ikke kalde det 100%
målopfyldelse i forhold til at lave udeskole. Udelivsugen er et enkelt nedslag
på skoleåret. Den kontinuerlige arbejds-
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form med regelmæssige skoledage
udenfor skolen, forberedelse i fagene før
udedagen og refleksion og efterbearbejdning på klassen efterfølgende
mangler her. Men samarbejde er jo det
muliges kunst, og lærerne var ikke indstillet på det lige nu. Dagene har i stedet
for fungeret som appetitvækker og
startskuddet på mere. Evalueringen med
lærerne bekræftede også det, de ville
gerne mere samarbejde og skubbe det
mere i retning af ægte udeskole.

Knyttet til havet og naturen

Grønlændere har en lang tradition for et
nært brug af naturen. For få generationer siden var stort set alle fangere eller
fiskere. Enhver grønlænder med respekt
for sig selv er fritidsjæger og/eller fisker,
alle der har råd, har en motorbåd. Et
jagttegn indløses ved at indbetale et beløb, ligesom man i Danmark indløser fisketegn. Her kræves ingen bestået jagtprøve. Man kan indløse et jagttegn som
12-årig og har med det lov til at erhverve sig en jagtriffel. Det er en stor dag i
en drengs liv, når han har skudt sit første rensdyr. – Gerne så kort efter sin
12-års fødselsdag som muligt.
Mange holder styr på årets cyklus
med sæsonerne de vigtigste fangstdyr, f.
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eks. stenbiderrogn-sæsonen, rensdyrjagtsæsonen og lomvie-jagtsæsonen.
Der er også en stærk tradition for at
samle blåbær (som botanisk set er mosebøllebær) og sortebær, spiselige urter
som f.eks. fjeldkvan, muslinger og tang
m.v. Generelt ses naturen som et spisekammer, og ture i naturen er ofte begrundet i at skaffe mad. Kendskabet til
de spiselige arter er langt større end til
dem, der ikke er relevant i den sammenhæng. De fleste grønlændere i byerne får dog den største del af deres kaloriebehov dækket ved madvarer
importeret fra Danmark indkøbt i det
lokale supermarked.

Udeliv og naturbrug
i den grønlandske folkeskole

Der er også en tradition for at bruge naturen i skolen. Der er f.eks. et fag, der
hedder ’Idræt og udeliv’, og det er ikke
ualmindeligt at tage ud og gå en tur,
tage ud og plukke blåbær m.v.
Som en del af ugelivsugen havde ASK
også planlagt en dag med grønlandsk
proviant og traditionel grønlandsk levevis. Lærerne havde indgået en aftale
med en fanger om at han skulle levere
en sæl eller to på en strand et aftalt sted,
hvorefter en af lærerne ville åbne, flå og
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parter den med sin ulu (grønlandsk
kvindekniv) og lade børnene se det. Det
var også meningen at børnene skulle
prøve at flå og partere sælen med uluen.
Sælen skulle så tilberedes på traditionel
feltmanér ved at stege kødet i sælens
egen spæk på en flad sten under åben
ild. Jeg skulle have deltaget den dag som
observatør, så jeg kunne lære noget om
deres tilgang til det. Men af ukendt
grund leverede fangeren aldrig sælen og
var ikke til at træffe den pågældende
dag, så den aktivitet måtte udskydes til
en anden gang.
Naturen bliver altså brugt som ramme
og som et sted, hvor man henter mad.
Men at lave undersøgelsesbaseret undervisning i naturen i naturfag, biolog
og naturgeografi, bliver kun brugt sjældent. Alt for ofte er undervisningen baseret på undervisningen i klasserummet
med løsning af opgaver i lærebøger. Eleverne er ofte demotiveret og urolige.
Det bekræfter både lærerne selv, vores
lærerstuderende, der er i praktik på skolerne, evalueringer og forskere. Det er jo
virkeligt synd, når nu man har verdens
smukkeste natur lige udenfor døren, og
vi ved det er undervisning, der virker og
skaber motivation!

NATUR vejleder • 27. årg. • nr. 2 • 2018

Kan udeskole være svar på udfordringerne?

I disse år er der fra samfundets og politisk side meget stor bevågenhed på uddannelsessystemet i Grønland. Evalueringer og statistikker fortæller nemlig at
kvaliteten af undervisningen i for mange skoler og på for mange uddannelsesinstitutioner ikke er god og at alt for
mange børn ikke får en uddannelse ud
over grundskolen. Samtidig er der stor
mangel på uddannet arbejdskraft i
Grønland.
Heldigvis er der vilje og økonomiske
midler til at ændre på det, og det er
blandt andet derfor udviklingsprojekter
som udvikling af udeskole kan komme i
gang. Som fortalt er dette lille pilotprojekt startskuddet, og det er planen at jeg
i de kommende år skal arbejde meget
mere indgående med nogle skoler om at
udvikle udeskole. Udeskole er en didaktiske arbejdsform, der ser ud til at passe
godt til den grønlandske mentalitet og
kultur og de meget fysiske og aktive
grønlandske børn. Jeg ser meget frem til
dette udviklingsarbejde og er glad for at
kunne spille kvalificeret ind med min
naturvejlederbaggrund her.
o
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