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En meget klog mand sagde for nogle måneder siden at der i dagens Danmark ikke findes ret mange andre 

foreninger, der har så mange fliser at gå på, som Naturvejlederforeningen. Og det synes stadig at holde, her fem 

måneder efter. Det vil jeg gerne vende tilbage til. 

Mit første år som formand for denne diverse og spændende gruppe af mennesker har indeholdt mange specielle 

øjeblikke, og det har været én lang og stejl læringskurve, og den synes ikke at stoppe lige med det samme. Også 

mere om det senere. 

Som året 2018 gik, blev det mere og mere tydeligt at det ikke skulle lykkedes, at få udfærdiget en 

samarbejdsaftale mellem Miljø- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen – og med det døde 

den klassiske naturvejlederordning. I grunden gør det dog ikke det store da vi på sin vis derigennem ikke er så 

bundet af skulle have faste legekammerater og det giver os en mulighed for at vise at vi for alvor kan stå på egne 

ben – så at sige. 

I og med at Friluftsrådet i samme ombæring valgte at trække støtte til uddannelsen, betød forandringerne helt 

konkret at Naturvejlederforeningen stod med muligheden for at hjemtage uddannelsen og overtage 

rettighederne til ugle-logoet – så det gjorde vi. At vi på dette tidspunkt udviste en rettidig omhu, er jeg sikker på, 

vil vise sig at være en god ting på sigt – for det er nemlig den mest naturlige udvikling af konceptet og 

foreningen. Vi kan bruge disse elementer i en styrkelse af vores brand og på den måde sikre vores egen identitet 

– på vores vilkår. 

Og netop en sikring og udvikling af dansk naturvejledning og vores forening blev noget af det bestyrelsen 

besluttede at fokusere på hen over de forgangne 12 måneder. Det kom til udtryk i form af et par møder, der 

havde fokus på opstarten af udformningen af en ny strategi for Naturvejlederforeningen. Denne strategi skal der 

arbejdes videre med hen over 2019, og på Bornholm vil de deltagende medlemmer få mulighed for at give deres 

besyv med på sagen, når der som en del af generalforsamlingen afholdes tre workshops. Planen er at der efter 

bearbejdning skal fremlægges en færdig strategi til godkendelse på generalforsamlingen i 2020. Dette arbejde 

kommer I til at høre meget mere om – både på Bornholm, men også senere hen i 2019. 

Året 2018/2019 blev desværre også året, hvor vi skulle erfare at der var nogle uregelmæssigheder i foreningens 

økonomi, og som der var behov for at få ryddet op i. Med stor iver gik vores nye kasserer, Andreas, i gang, men 

efter hårdt arbejde og mange ærgerlige erkendelser, måtte Andreas desværre senere trække sig som kasserer. 

Mange tak for at du var med til at give den en skalle, Andreas – du holdt godt i, og din indsats var meget 

prisværdig! Denne sag viste en sårbarhed i bestyrelsen og udstillede vores organisation på en sådan måde at vi 

blev nødt til at reagere prompte. Heldet ville have at vi allerede i efteråret havde allieret os med 

Foreningsudviklerne ved Torben Stenstrup, der kunne træde til som økonomisk konsulent for foreningen. Så ikke 

blot hjælper Torben os med økonomien, men han bistår os også i udviklingen af foreningen og udarbejdelsen af 

strategien. Der er nu kommet totalt styr på de økonomiske aspekter af foreningens virke og med den rette 

overdragelse til en fremtidig og ny organisationsmodel, ser det meget lyst ud. Tusind tak for hjælpen på den 



front, Torben – uden din assistance var vi ikke nået i mål med regnskab for 2018 og budget for 2019. Og i det 

hele taget en massiv tak for dit evige cool overblik og indsigt i hvad der rør sig i en forening – timingen for dit 

engagement var perfekt og næsten ikke til at tro – vi glæder os til sammen med dig at udvikle foreningen og 

fremtidens naturvejledning. 

Vedhæftet denne beretning finder i det endelige årsregnskab for 2018, så hermed nogle kommentarer. Som 

nævnt har vi været begunstiget af projektmidler, der supplerer vores egne indtægter i foreningen fra 

kontingenter, deltagerbetaling og driftstilskud fra Friluftsrådet mv. Årets resultat ender med et underskud på 

111.023 kr., hvilket bl.a. skyldes en lille egenbetaling i det store Krible Krable-projekt, men i særlig grad hænger 

sammen med forøgede udgifter til medlemsadministration og økonomistyring. Herunder en hensættelse på 

50.000 kr. til forventede tab på tilgodehavender, idet vi pr. 31. december 2018 havde opbygget tilgodehavender 

fra kontingenter og andre ubetalte indtægter på 163.401 kr., som er opbygget over flere år. I løbet af foråret 

2019 forventer vi at komme helt i bund med gennemgangen, men forudser, at vi ikke får hele beløbet hjem. 

Bestyrelsen er meget opsat på, at vi får opbygget en mere robust og professionel håndtering af foreningens 

administration og i det hele taget opbygget en sekretariatsfunktion, der kan understøtte hele den frivillige 

arbejdsindsats og alle vores projekter og partnerskaber; mere om det senere i beretningen. For at kunne drive 

dette på den lange bane, er vi nødt til at skabe nye faste indtægter og projektmidler og det vil med stor 

sandsynlighed blive en del af den nye strategiplan. 

Der er så mange ting, jeg gerne vil dele med jer i detalje i denne beretning, men der er ikke plads og tid nok, så 

jeg vælger her fra at fokusere på de vigtigste elementer og øjeblikke – og ikke mindst at sende en masse tak ud i 

foreningen. 

I år mødes vi på Bornholm og sidste år på Livø. Begge steder – og i det hele taget til alle årskonferencer – knokler 

arrangørgrupperne hårdt for at afvikle nogle spændende dage for foreningens medlemmer, og i forsøget på at 

skabe unikke rammer for vidensdeling og hyggeligt samvær, jonglerer I med økonomi, mange forskelligartede 

ønsker om overnatning og en krævende bestyrelse – og for det fortjener i al mulig respekt – TAK!!! Vi glæder os 

til nogle bæredygtige dage på solskinsøen  

Netværk – faglige som regionale – fylder meget hos os og vil forhåbentlig stadig gøre det. Vi er opmærksomme 

på at der hen over den næste tid vil være behov for at se på en løsningsmodel for tovholderiet på netværkene, 

da nogle af de nuværende stopper, går på pension mv. Jeg håber at vi over det næste års tid kan finde en løsning 

på dette og at sådanne tiltag kan indgå som et vigtigt element i vores strategi-arbejde. I gør alle et kæmpe 

arbejde og skaber nogle gode stunder og uddannelsesforløb, som styrker og brander naturvejledning som et af 

de stærkeste værktøjer for naturfaglig dannelse. Ydermere stiller I som frivillige op til en lang række events, 

arrangementer og messer og understøtter derved naturvejledningen i Danmark – I udgør en stærk force af 

kompetencer, som foreningen ikke kunne være foruden. 

Det er ikke en overdrivelse at sige at uddannelsen for mange udgør kernen af vores identitet som naturvejleder 

– og den og netværkene er om noget med til at definere os – og derfor var det klart at der skulle arbejdes på en 

sikring af uddannelsen. En hårdt arbejdende gruppe under bestyrelsen blev nedsat og i samarbejde med 

Skovskolen blev der udviklet en model for hvordan fremtidens ugler bliver uddannet. Og ikke nok med 

udviklingen af en fremtidig uddannelse, så blev der også ansøgt om midler til uddannelsen hos Friluftsrådet. Det 

var derfor med stor glæde sent på efteråret at erfare at vi faktisk fik midlerne til hold 32 og 33 – super godt 

kæmpet, venner – og stor tak for den ihærdige indsats!!! I skrivende stund er der ved at blive lagt en sidste hånd 

på en kontrakt med Skovskolen, hvorfra de næste to holds uddannelser afholdes og tilbage står opgaven med at 

finde økonomi til de fremtidige uddannelser – vi tror på en løsning.  



De senere år har Rikke Laustsen på fineste vis kørt Krible Krable og skabt en meget tydelig og stor succes og 2018 

blev ingen undtagelse – stort antal aktiviteter og events og mange glade rollinger derude i marken. 2018 skulle 

blive det sidste år med støtte fra Nordea-fonden og dermed også med Rikke ved roret for projektet – der har 

udviklet sig til at blive en institution i sig selv. I forbindelse med afslutningen på Krible Krable 2 vil jeg på 

Naturvejlederforeningens vegne gerne have lov til at takke Nordea-fonden for deres uvurderlige støtte og tillid 

til både Rikke og foreningen og for på denne vis at have været med til at brande naturen, som værende et 

perfekt rum for naturlig dannelse og læring, tak! Til Rikke er der ikke mange ord, der slår til for den store indsats, 

der er lagt i projektet. Opofrelse, blod, sved og tårer beskriver meget godt Rikkes arbejdssituation fra tid til 

anden, og alligevel kørte du på, Rikke – også efter du faktisk var stoppet på posten som projektleder. Du var med 

til at forfatte udkastet til den ansøgning, der skulle resultere i en kæmpe bevilling, der vil bidrage til en meget 

interessant udvikling af foreningen de næste mange år frem. Du er for sej, Rikke, og du ønskes al held og lykke i 

dit nye job i Dansk Jægerforbund, til hvem jeg blot siger – Pas godt på Rikke!!!  

Og så var der lige den der ansøgning til Novo Nordisk Fonden... Detaljerne er mange og gode, og det hele 

resulterede i at der den 19. december midt i et julemøde mellem Lars Kaalund (KL), Jacob Jensen og 

undertegnede pludselig indløb beskeden om at Naturvejlederforeningen, af Novo Nordisk Fonden, var blevet 

bevilliget DKK 17.094.000,- til fire års (yderligere) Krible Krable!!!!!!!! Denne kæmpe bevilling vil være med til at 

ændre vores muligheder markant og som forening er vi gået fra at være en af de små til at være en af de store i 

klassen. Helt konkret arbejder Bjarke Birkeland og Helle-Marie Taastrøm pt. med en omfattende kickstart af 

projektet – og tusind tak for hjælpen med det; I stillede beredvilligt og muliggør at foreningen kommer godt fra 

start i KK3; meget fornemt – og inden for få uger skal der ansættes en projektleder og en medarbejder for en 

periode på fire år. I den derved erhvervede ekstra ressource kan der potentielt ligge muligheder for udviklingen 

af en reel sekretariatsfunktion for foreningen; mere om det nedenfor. Derved frigives ressourcer i bestyrelsen, 

der således kan fokusere på andre opgaver end dem, den har gjort i det forgangne år, bl.a. strategiarbejdet frem 

mod 2020. 

Og det er her at fliser og læringskurve mødes. Pt. har vi al den medvind vi kan ønske os – mange forskellige 

institutioner og organisationer er interesserede i at indgå i samarbejder med os, midlerne tilflyder os, vi har fået 

styr på økonomien og vi har pt. mulighederne for at udvikle os i en meget positiv retning, og den skal vi gribe. 

Men med den erkendelse følger der et stort ansvar og arbejdsbyrde med, og de sidste 12 måneder har givet især 

bestyrelsen en forsmag på dette. Vi må og skal acceptere at vi i en sådan (overgangs)fase også er meget sårbare, 

og den tiltagne arbejdsmængde vil ikke kunne løftes i et år yderligere under de samme vilkår. Både frivilligt og 

betalt arbejde skal gerne være givende, og begynder det at dræne os som mennesker, bliver det ødelæggende – 

og i så lille en forening, som Naturvejlederforeningen trods alt er, har vi ikke råd til det. Derfor vil en ny 

bestyrelse arbejde på en fornyet forretningsorden og optimerede procedurer, der skal imødekomme de evt. 

udfordringer, der må ligge i at gennemgå en sådan metamorfose, som foreningen pt. gennemgår. 

Som en del af den nye tilværelse som velhaver, følger også et større ansvar og flere muligheder. Ansvaret for at 

tage vare på bestyrelse, medlemmer og ikke mindst ansatte, og mulighed for at skabe et organ, der kan servicere 

vores medlemmer og interessenter og i det hele taget folk, der lyster naturvejledning. I den forbindelse er 

hensigten – som tidligere meldt ud – at etablere et sekretariat på Ledreborg, hvorfra også KK-folkene skal 

operere. På Ledreborg vil de respektive personer komme til at sidde i kontorfællesskab med Nationalpark 

Skjoldungernes Land, med hvem der for nyligt er indledt forhandlinger om de rette rammer for 

kontorforholdene. Et sådan sted vil over den nærmeste fremtid skulle aflaste bestyrelsen, der det seneste år har 

været hårdt spændt for. Et sekretariat vil give den stabilitet foreningen har brug for i en tid, hvor der arbejdes på 

udfærdigelsen af en strategi, og som vil kræve en del energi fra bestyrelsen – og som helt konkret på Bornholm 



også vil kræve noget af jer som forsamling. En sekretariatsfunktion er naturligvis ikke gratis og ud over de to KK-

folk er drømmen til en tredje person, men denne person skal nok opbygges over tid, efterhånden som vi får 

sikret økonomien i foreningen. 

Placeringen af sekretariatet er valgt ud fra et behov for at have de ansatte tæt på bestyrelsen, men i endnu 

større omfang ud fra behovet om at have sekretariatet tæt på de respektive samarbejdspartnere og fonde, der i 

langt de fleste tilfælde holder til i Københavns-området. 

Tidligere på året sendte jeg en lille forespørgsel ud om muligheden for sekretariatspladser og alle stillede hurtigt 

med indbydende svar og tilbud, der klart indikerede at der er et stort engagement udi et løft af 

naturvejledningens fremtid. Dette vælger vi at følge op på ved at indlede dialog med mange af jer om 

etableringer af videnscentre, hvor fra uddannelse, kurser og løft af projekter mv. kan drives. Vi vil have vores 

mange midler til at yngle på bedste vis, og det sker ude i landet hos jer. Håber I vil byde en sådan model 

velkommen. 

Som et vigtigt element i vores bestræbelser på en anden fremtid for naturvejledning i Danmark, er der al god 

grund til at kigge ud i verden. Og i den forbindelse er det godt at have et team af rejsende ambassadører i form 

af IU. Med Arne, Lars og senest Bo ved styrpinden har IU i en årrække arrangeret en lang række ture ud i Europa, 

hvorved en stor portion erfaringer er hentet hjem. I februar i år blev det også til et internationalt møde i 

Frederikshavn, hvor repræsentanter fra ERF (med hvem vi har en twinning-aftale) mødte op, og i maj afholdes 

en tur til Finland, hvor vinternaturformidling er på tapetet. Tak for at I udbreder kendskabet til den gode model. 

Fra bestyrelsens side glæder vi os til at invitere IU til en dialog om udvalgets fremtidige arbejde i relation til 

strategi-arbejdet.   

I nogle år har der kørt et spændende projekt, der har skabt en fornyet opmærksomhed på de mange smagfulde 

sider af naturen – Vild Mad – der er udviklet i samarbejde med organisationen MAD. Der er uddannet en lang 

række formidlere og flere kan måske være på vej. Fra bestyrelsens side har Mia taget en ordentlig tørn og 

sammen med gode kollegaer er der udviklet en lang række produkter, der gerne skal give borgere derude unikke 

oplevelser. Tak for det utrættelige arbejde, der er udført i den forbindelse, Mia!!! I forbindelse med en 

forestående fornyelse af projektet hos Nordea-fonden har formandsskabet dog besluttet at holde igen med at 

indgå som samarbejdspartner og overladt det til de to netværk at stå for den del. Dette sker i lyset af at vi føler 

at der er behov for at Naturvejlederforeningen bør indgå som en meget mere markant partner og at dette skal 

times med de andre indsatser, foreningen har søsat. Senere på året, når vi har sekretariat og KK-folk på plads, vil 

der være mere overskud til at indgå som reel partner igen. Dette er videreformidlet til MAD, hvis tilbagemelding, 

vi i skrivende stund mangler at få. Vi håber dog på et fremtidigt samarbejde med en god partner, med hvem vi 

kan uddanne flere formidlere og udvikle flere gode projekter. 

Synlighedsprojektet har fra 2018 og frem til nu, med Skjoldungerne ved roret og Kristian B. Jepsen som 

foreningens udsendte, udviklet sig i en spændende retning og skabt en god eksponering af naturvejledning. Dér 

har gode kommunikationsfolk og naturglade kollegaer spundet gode historier og sammen med jeres delinger af 

relevant viden revitaliseret foreningens offentlige Facebook-side – til stor nytte for mange borgere rundt om i 

landet. Vi ser frem til meget mere i løbet af 2019. Tak for hjælpen, Skjoldunger! 

Og når vi nu er ved synlighed, er der et behov for at berøre vores NATURvejleder. I mange år har diverse 

redaktioner arbejdet hårdt på at få udgivet temanumre og blade, der alle har haft en stor betydning for os 

mange læsere. I skal alle have en stor tak for det – og ikke mindst tak til Finn, der i mange år har accepteret 

utaknemmelige arbejdsbetingelser med bidragsydere, der ikke leverer til tiden og sætter krav til udseende og 



indholdets fremstilling  Bladet koster mange penge at udgive og udkommer i et meget begrænset oplag. For på 

bæredygtig vis og for bedre at kunne dele viden med partnere mv. og ikke mindst i forsøget på at sparre en del 

af midlerne, er det besluttet at 2019 bliver det sidste år med en trykt udgave af bladet. Fra 2020 og frem vil det 

blive distribueret som en pdf, hvorved vi vil kunne ramme en meget større skarre af læsere. 

Hver fredag sendes et nyhedsbrev ud og hvis der ikke er leveret dagen inden, senest kl. 12, er man ikke med. Var 

det ikke for vores webugle Mette ville dette være endnu en opgave for bestyrelsen og at du igen og igen har 

levet med meldingen om en lille udskydelse af fristen er utroligt. Men vi er virkelig glade for det, Mette, så tak  

Som en delvis afslutning på min første formandsberetning vil jeg gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak 

til vores samarbejdspartnere, og især Nordea-fonden, Friluftsrådet og Novo Nordisk Fonden, der har været og 

fortsat vil være med til at forankre naturvejledning i blandt den danske befolkning. Vi sætter alle stor pris på 

jeres bidrag og ser frem til sammen med jer at skabe nogle fede projekter, der kan sætte spot på natur og læring 

og et løft af en af de vigtigste opgaver i samfundet.  

I en årrække har én person især siddet med ved bestyrelsens bord og med en skarp pen holdt styr på de mange 

ord og ytringer, der har fløjet rundt i luften og samtidig sørget for at der var energi til krop og sind – Rikke 

Vesterlund. Rikke har besluttet at holde inde med bestyrelsesarbejdet for denne gang og jeg vil her gerne sige 

dig tak, Rikke, for din principfaste og kærlige facon, der har lært mig meget. Heldigvis hjælper Rikke stadig med 

NATURvejleder i en periode, indtil nye eventyr venter. Så mange mange tak for nu, Rikke!!!! 

Jeg håber I vil læse videre nedenfor, hvor de respektive arbejdsgrupper og udvalg har beskrevet arbejdet med 

deres egne ord, og på den måde få et mere komplet billede og indsatserne i det forgange år. 

Tusind tak for et spændende år!!! 

Jakob 

Formand 

Naturvejlederforeningen i Danmark  



Synlighedsprojektet 

Synlighedsprojektet for Naturvejledning i Danmark har i samarbejde med Nynne og Malene fra Nationalpark 

Skjoldungernes Land kørt på fuld damp i det forgangne år. Op til Naturmødet 2018 blev der udviklet en 

præsentationspakke om naturvejledning med messestand og uddelingsmaterialer. Pakken kan rekvireres til 

arrangementer, hvor naturvejledning som nationalt koncept kan promoveres. En gruppe på 11 frivillige laver nu 

opslag til Facebook-siden Naturvejledning Danmark med Nynne som tovholder. 

Tovholderen udvælger desuden indslag til den offentlige blog ’Naturen lige nu’ på foreningens hjemmeside. Der 

arbejdes på at producere 5 vidensblade og 5 små film indenfor de 5 kommunikationstemaer. Pt. er formen ved 

at være på plads og film og vidensblade er under udarbejdelse. I samarbejde med Friluftsrådet blev der udviklet 

en strategi for naturvejledernes samlede bidrag til Naturens Dag 2018. Hovedelementet var mærkning af alle 

naturvejlederarrangementer med ugle-logo. Dette skete desværre ikke i større omfang, så alle naturvejledere 

opfordres til at have mere fokus på dette i 2019. Til konferencen ”Udeskole og dannelse for en bæredygtig 

fremtid” i oktober 2018 blev der udarbejdet lister over naturvejledere som lokalt kan rådgive om udeskole og 

FN’s Verdensmål. Disse lister blev markedsført på konferencen og vil blive brugt yderligere i 2019. 

  



Krible Krable 

Krible Krable-projektet blev igen i 2018 en landsdækkende formidlings-succes, med intet mindre end 515 

naturvejleder-arrangementer, med 18.200 deltagere, alene i maj måned. Dertil kom der 50 landsdækkende 

Krible Krable-kurser og to udsolgte Krible Krable-konferencer for pædagogisk personale fra dagtilbud og 

indskoling/SFO. I løbet af året blev der publiceret hele fem nye inspirations- og undervisningsmaterialer, der alle 

er tilgængelige via hjemmesiden. 

I 2018 blev der ligeledes etableret 100 nye insekttiltrækkende minibiotoper ved daginstitutioner og skoler, rundt 

om i det ganske land. Samtidig blev fem spændende Krible Krable-pilotprojekter realiseret i henholdsvis Esbjerg, 

Thisted, Randers, København og Rudkøbing. Et lille inspirationshæfte med udgangspunkt i de fem meget 

forskellige pilotprojekter findes på hjemmesiden. 

Antallet af daginstitutioner og skoler der tilmeldte sig til Krible Krable, fortsatte i årets løb med at stige. Ved 

årets udgang var der 1012 tilmeldte daginstitutioner og 286 skoler (ny målgruppe for 2017-2018). Samlet set 

deltog intet mindre end 64.579 børn og voksne i Krible Krable-måneden i maj 2018. 

DR Ramasjang viste atter en uges Krible Krable-TV med fem nye Mikro Makkerne-optagelser og de nye 

optagelser til Mikro Makkerne 2019, kom i ”kassen” i august. Samarbejdet med DR Ramasjang fortsætter i et 

fremadrettet perspektiv. 

Når vi ser tilbage på den samlede projektperiode 2017-2018, kan Naturvejlederforeningen med stolthed se 

tilbage på et projekt der har formået at få rigtig mange børn og voksne ud i den nære natur, for at udforske og 

undersøge myldret af smådyr. Foreningen kan glædes over den stigende interesse for projektet og ikke mindst 

være stolte af at landets naturvejledere har taget projektet til sig og fastholdt deres engagement i projektet – 

dette er uvurderlig faktor i forhold til projektets udbredelse og synlighed på landsplan. 

Ved projektet periodens udgang blev der foretaget en kvalitativ ekstern undersøgelse omkring forankring af 

Krible Krable, blandt dagtilbud, skoler og naturvejleder. Herunder kort sammenfatning af undersøgelsen: 

Krible Krable fremhæves først og fremmest som en indsats der har spillet en afgørende rolle i forhold til at kunne 

realisere og ikke mindst opprioritere arbejdet med børn og natur, både konkret på de enkelte institutioner, skoler 

og naturskoler, samt på tværs af aldersgrupper og fagligheder. Krible Krable fremstår som et bevidst valg i 

forhold til aktiviteter for børn, samt styrkelse af læringstilbud og læringsmiljøer generelt. Et aktivt tilvalg, fordi 

det virker, er let omsætteligt, tilgængeligt og tilbyder et væld af roste materialer, den enkelte fagperson kan gøre 

brug af. 

Undersøgelsen viser også vigtigheden af et godt fundament – de organisatoriske rammer – som forudsætning for 

både at kunne udvikle, koordinere og understøtte arbejdet med Krible Krable og naturformidling. Dette er der 

entydigt behov for ressourcer til både generelt, men også som forudsætning for forankring.  

Med udgangen af 2018 fik Krible Krable-projektet tilsagn om 17 millioner kr. i støtte fra Novo Nordisk Fonden, til 

en kommende 4-årig projektperiode. Dermed afsluttes det hidtidige samarbejde omkring Krible Krable-projektet 

med Nordea-fonden. 

 

 



Fremtidens naturvejlederuddannelse 

Tirsdag d. 12. marts mødte 24 håbefulde naturvejledere in spe ind til introdag på Hindsgavl Naturcenter. På 

mange måder business as usual - og så alligevel ikke. Hold 32 er det første hold ugleunger, der sidder lunt og 

trygt under vingen på Naturvejlederforeningen og det er noget nyt. 

Med ejerskabet af naturvejlederuddannelsen har Naturvejlederforeningen fået en helt unik frihedsgrad til at 

forme, favne og fuldende begrebet naturvejleder fremover. Det betyder ændringer, både i den måde 

uddannelsen er organiseret på, samt hvordan indholdet i uddannelsen knyttes tættere på 

Naturvejlederforeningens formål og virke. 

Til en begyndelse, er der nedsat et uddannelsesudvalg, som varetager udvikling, koordinering og administration 

forbundet med uddannelsen. Uddannelsesudvalget har stået for ansøgningen til Friluftsrådet. Og første opgave 

har været udvælgelsen af egnede kandidater til uddannelsen. Vi er i skrivende stund midt i en 

overdragelsesforretning med Friluftsrådet, samtidigt med at vi sidder i forhandlinger med Skovskolen om 

forretningsgang og leverancer ifm. hold 32. Der er nok at se til! 

Fremadrettet har uddannelsesudvalget udpeget tre overordnede spor som vil få særligt fokus:  

- Etablering af Uddannelsesråd bestående af relevante interessenter` 

- Et udviklingsspor med særlig fokus på udvikling og implementering af sund organisationsstruktur, samt relevant 

foreningsinddragelse- og forankring af naturvejlederuddannelse. Mere konkret drejer det sig også om udvikling 

af afgrænsede leverancer til uddannelsen som eks. mentorordning, øget netværksinddragelse, et grundmodul, 

åbne kurser og input til studieopgaver. 

- Det er grundmodul, plus tilvalg af nogle åbne kurser, der giver uglen. 

- På de åbne kurser kan alle udefra søge ind, også selv om de ikke er optaget på 

grundmodulet, der giver uglen 

- Et konkret aktivitetsspor med hold 32 og 33 i fokus, hvor nye tiltag implementeres og afprøves - med særlig 

hensyntagen til sikring af kvalitet og stabilitet. 

Vi går en spændende tid i møde, hvor udviklingsarbejdet omkring Naturvejlederuddannelsen vil være med til at 

skabe en solid platform for nye veje ind i fremtidens naturvejledning. Vi glæder os! 

 

 

 

 

 

 

 



Internationalt udvalg 

Internationalt udvalg har haft et travlt år i 2018. Der har ikke været deltagelse i nogen seminarer eller andet, 

men vi har satset på at gøre os meget synlige i ERF (European Ranger Association). 

Det er lykkedes så godt, at der i Frederikshavn fra den 27/2 - 2/3 blev afholdt et seminar, hvor medlemmer fra 

Albanien, Tjekkiet, Slovakiet, Schweiz, Tyskland, Skotland, England og Finland var samlet for at snakke om videre 

samarbejde og vores store indsats til maj 2020 (11/5 - 16/5), hvor rangere fra hele Europa samles i Bayerische 

Wald for at holde en konference, med indlæg fra de forskellige naturvejleder-foreninger i Europa og med 

ekskursioner rundt i Europas største sammenhængende naturområde. 

Naturvejlederforeningen i Danmark støttede seminaret i Frederikshavn, for at sikre at især kollegaer fra mindre 

bemidlede lande, kunne få muligheden for at deltage. 

Derudover har vores kontakter i udlandet gjort at Jagtnetværket til efteråret 2019 tager til Tyskland for at mødes 

med naturvejledere (rangere) og dér snakke om jagt sammen med børn og udfordringer forbundet med det. Det 

bliver godt at mødes på tværs af landegrænser og tale om de samme udfordringer. 

Der har været brugt meget tid på at arrangere IUs rejse til Finland i maj 2019. Det bliver en god tur med 

formidling i hovedhøjde som fællesnævner. Vi skal bl.a. til nationalparker både i den sydlige del af Finland og til 

Rovaniemi ved Polarcirklen.  

Der bruges meget tid på at korrespondere med kollegaer fra udlandet. Det betyder til gengæld at Danmark er 

kommet meget på Europa-kortet, og vi er blevet mega-synlige. Godt nok går der meget tid med det, men jeg 

synes det er det hele værd. Jeg kunne måske overveje om vi her i Danmark skal lave den næste store ERF-

seminar som afholdes hvert tredje år. Det vil sige at vi skal afholde konferencen i 2023. Vi ser hvad der kan ske 

og det vil i hvert fald betyde at vi skal bruge en del tid på det. 

Vi har fået en nyt badge, som medlemmerne kan få ved henvendelse til mig. Der er kommet mange ud nu, og jeg 

opfordrer til at vi går med den på vores uniform, så folk kan se at vi alle er del af en stor familie af naturvejledere 

i hele verden. 

Vi mangler desværre en del kontakt med Sverige. På en eller anden måde så har IU ikke det helt store 

samarbejde med svenskerne, og jeg synes det er synd, nu de ligger så tæt på. Norge har stadigvæk ikke en 

forening, men jeg ved de arbejder på det. Måske kunne vi via Nordisk Råd tage et initiativ til at lave et Nordisk 

møde? 

IU har haft et møde i 2018, og det var i Lille Vildmose, hvor Jakob Konnerup, der indgår i IU, var vært. 


