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FN's Verdensmål
De 17. Verdensmål - eller måske nærmere 18

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og rege-
ringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Verden har taget 
målene til sig og der opstår hele tiden nye projekter og tiltag for at forbedre den ver-
den vi lever i. Formålet er at gøre verden bedre og give den videre til de næste gene-
rationer i en bedre tilstand end vi lige nu lader den i. 

Naturvejlederne er en oplagt spiller på banen her og det vil vi gerne slå et slag for. 
Derfor havde Naturvejledernes årskonference i år på Bornholm også netop FN´s 
Verdensmål som tema. Det følger vi op nu med dette nummer af Natur-Vejleder, 
hvor vi kommer med bud på hvordan vi kan arbejde med verdensmålene i praksis 
på mange forskellige måder og med forskellige målgrupper. Og det er det 18. ver-
densmål, der handler om at forstå og handle på de 17 første. 

Vores budskab er Gå bare i gang! Det er ikke svært. Vi gør det jo allerede. En stor 
del af den formidling vi arbejder med opfylder forskellige dagsordener fra Verdens-
målene og ét sted at starte er at fortælle hvad vi allerede gør. Der er mål fra listen 
der ligger mere til højrebenet end andre. Men som Kathrin Richardson lægger vægt 
på, så skal vi ikke skille Verdensmålene ad men netop arbejde med dem på tværs. 

At arbejde med FN´s 17 Verdensmål, bringer os sammen. Ikke kun naturvejleder-
ne, men de kan også være med til at bringe os sammen med mange andre medspil-
lere omkring verdens store dagsordener på lokalt, regionalt og nationalt plan, fordi 
der er mange vinkler ind i verdensmålene og mange aktører er allerede på banen. 
Det vil vi også gerne vise med artiklerne i dette nummer. Vi håber at I bliver inspi-
reret og at I også bliver nysgerrige på hvem der er jeres partnere i verdensmåls ar-
bejdet lokalt.

Vi - temaredaktører René Larsen og Helen Holm, 
ønsker jer en rigtig god læselyst!
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Naturvejlederforeningen i Danmark 

Naturvejlederforeningens  
web-adresse er:

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

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

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

Medlemsbladet NATURvejleder
Foreningen udgiver bladet NATURvejleder, 
som udkommer 4 gange årligt. 

Bladet 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 medlem-
merne 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. 

 

Naturvejleder foreningens generalforsamling 
afvikles næste gang lørdag d. 29. feb. 2020 i 
Odsherred. Her kan du få direkte indflydelse 
på foreningens arbejde og fremtid. 

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
Carina Pilgaard cpv86@hotmail.com ..........................
Christine Ditlefsen crditlefsen@gmail.com ......................
Dieter Toftkjær dt@dds.dk ..........................................2082 5671 
Franz Holmgaard fho@jaegerne.dk ...............................
Jacob Jensen  kajac@post9.tele.dk  ..........................3076 0222
Louise Liv Holm liv@wedonature.dk ............................5155 6211 
Mia Lindegaard Pedersen mia.pedersen@snm.ku.dk .................6130 5005
Søren Rafn srafn@me.com ...................................6089 9018
Cecilie Meyer (supp.) meyer.cecilie@gmail.com ..................
Inge Christensen (supp.) ict@albertslund.dk.............................

Medlemsskab og adresseændring:
Torben Stenstrup
kasserer@natur-vejleder.dk

Web og nyhedsbrev: 
Mette Millner Raun 
web-ugle@natur-vejleder.dk

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. 

Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning 
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og 
friluftsliv. 

Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for  
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for  
uddannelse. 
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13.-15. maj i Hirtshals
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Jakob Walløe Hansen
Naturvejlederforeningen

Verdensmål  
– hele vejen rundt

 
Jeg tænker at de af jer, der deltog i vores årskonference på Bornholm, godt husker 
temaet? Og de spændende taler fra hhv. Anna Enemark (generalsekretær for den 
danske UNESCO-nationalkommission) og Maria Reumert Gjerding (præsident i 
Danmarks Naturfredningsforening)? For jer, der ikke deltog, er der med dette blad 
mulighed for at læse op på temaet, og for alle, en mulighed for at samle inspiration 
til jeres fremtidige arbejde.

Konferencen åbenbarede tydeligt, at der ikke var mange, der indtil da havde ar-
bejdet med verdensmålene, men jeg skal love for at der kom skub i det undervejs, 
og særligt i forbindelse med de respektive workshops. Og efterfølgende kan jeg 
mærke på mange af jer, at verdensmålene fylder mere og mere. Og rettelig så. For 
det er måske noget af det mest noble, vi kan tage os til pt. og de næste år frem.

Men det sjove er at selv om det ikke har været udtalt som verdensmål, har mange 
af jer i årevis arbejdet med det samme mål i fokus – bæredygtighed og en bedre ver-
den. Og det er her at det bliver interessant…

FNs verdensmål er nemlig som sådan ikke noget nyt. Ved FNs begyndelse i 1945 
satte nationalforsamlingen nogle rammer, der skulle definerede fremtidens fred og 
velfærd og hen over tid er det blevet til en lang række mere eller mindre konkrete 
tiltag og agendaer. En af de mest markante er vel sagtens Agenda 21, som mange af 
jer sikkert kan huske fik en masse bevågenhed ved sin ratificering i 1992 og i årene 
efter, og som havde til formål at skulle sikre en global bæredygtig udvikling. Som et 
af værktøjerne til dens opfyldelse blev der i 2000 vedtaget otte globale mål. Disse 
otte mål, der aldrig var helt konkrete nok, blev afviklet i 2014, da FN - på baggrund 
af en åben arbejdsgruppes omfattende rapport - vedtog de 17 verdensmål og 169 
delmål. Fra 2015 og frem har FN derfor arbejdet intenst med de nye verdensmål, 
der også kendes som Agenda 2030. Det er netop denne agenda, dette blad handler 
om og som jeg vil afslutte med at koble til vores verden som naturvejledere.

Ban Ki-moon sagde i 2016: ’’Der er ikke en plan B, fordi der er ikke nogen planet 
B’’. Det synes jeg egentlig er meget sigende for vores arbejde; vi går all in, vi går all in 
med vores viden, netværk og mange, til tider skæve, kompetencer – og det er lige 
præcis her at vi kan noget specielt. Og på den måde måske nemmere kan gøre ver-
densmålsarbejdet mere hångribeligt, konkret og nærværende. 

Det skal vi holde fast i med stor stolthed og en tro, der kun kan matches af Greta 
Thunbergs vedholdende arbejde. Det skal vi udnytte og indgå de rigtige partnerska-
ber og alliancer, der kan være med til at indfri vores ambitioner som ordning og for-
ening og indfri nogle af samfundets vigtigste opgaver. Derfor håber jeg at den nær-
meste fremtid rummer et større verdensmålsprojekt i foreningsregi, for som en god 
ven sagde for nylig, så skal vi ud og redde verden sammen.

  Jakob Walløe Hansen
                                                  Formand 
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Verdensmålene minder meget 
om det arbejde vi allerede  
laver som naturvejledere, så 
hvorfor kalde det samme for 
noget nyt?  
Ved at forstå den fælles-
forståelse der er med verdens-
målene, kan vi nå ud til flere 
mennesker.

Hvor kommer verdensmålene fra?
På FNs hjemmeside www.un.dk kan 
man læse baggrunden for at der findes 
verdensmål.

Den 25. september 2015 vedtog ver-
dens regeringsledere på FN topmødet i 
New York en hidtil uset ambitiøs og 
transformativ udviklingsdagsorden. 
Den skal sætte en kurs mod mere bære-
dygtig udvikling for både mennesker og 

Af René Larsen Vilsholm,
naturvejleder, 
Natur Bornholm

Hvorfor verdensmål?
planeten, som vi bor på frem mod 2030. 
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, 
som forpligter alle FN’s medlemslande 
til helt at afskaffe fattigdom og sult i ver-
den, reducere uligheder, sikre god ud-
dannelse og bedre sundhed til alle, an-
stændige jobs og mere bæredygtig 
vækst. De fokuserer ligeledes på at 
fremme fred, sikkerhed og stærke insti-
tutioner, og på at styrke internationale 
partnerskaber. Den nye dagsorden aner-
kender således at social, økonomisk og 
miljømæssig udvikling, fred og sikker-
hed og internationalt samarbejde er tæt 
forbundet, og at det kræver en integre-
ret indsats at opnå holdbare udviklings-
resultater.

Bygger videre på 2015-målene
De nye verdensmål for bæredygtig ud-
vikling bygger videre på resultaterne af 
de otte såkaldte 2015-mål, som havde 
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Afskaf fattigdom i alle  
dens former overalt.

Stop sult, opnå fødevare-
sikkerhed og forbedret  
ernæring og støt bære -
dygtigt landbrug.

Fremme sundhed og  
trivsel for alle i alle aldre.

Fremme kvalitetsuddannelse 
og muligheder for livslang 
læring for alle.

Opnå ligestilling mellem  
kønnene og styrk kvinder  
og pigers rettigheder og  
muligheder.

Fremme adgang til, og bære-
dygtig forvaltning af, vand  
og sanitet for alle.

Fremme adgang til billig,  
pålidelig, bæredygtig og  
moderne energi til alle.

Fremme vedvarende, inklu-
derende og bæredygtig  
økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse og 
anstændigt arbejde for alle.

Opbyg en modstandsdygtig 
infrastruktur, støt inklude-
rende og bæredygtig indu-
strialisering og frem inno-
vation.

Reducer ulighed i og mellem 
 lande.

Gør byer og lokalsamfund  
inddragende, sikre, modstands-
dygtige og bære dygtige.

Fremme bæredygtigt forbrug  
og produktion.

Hurtig indsats for at bekæmpe  
klimaforandringer og dens  
indvirkninger.

Bevar og sikre bæredygtig  
udnyttelse af verdenshavene  
og andre have samt marine  
ressourcer.

Beskyt, genopret og støt bære - 
dygtig udnyttelse af økosystemer  
og af skove, bekæmp ørkendannelse, 
stands jordforringelser og tab af  
biodiversitet.

Støt fredelige og inkluderende  
samfund, sikre adgang til retfærdig-
hed for alle og opbyg effektive,  
ansvarlige og stærke institutioner  
på alle niveauer.

Styrk det globale partnerskab  
for handling og øg midlerne  
til at nå målene.

Dig: Det 18. verdensmål handler derfor om at forstå de 17 andre mål – at gøre de  
globale mål til personlige mål for alle mennesker, fordi det er det enkelte menneske, 
der gennem sin adfærd kan redde verden. 
Det 18. mål er ikke et af de officielle, men meget vigtigt for os naturvejledere,  
der netop skal have hele befolkningen med.
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deadline i 2015. 2015-målene har vist 
os, at det er muligt at opnå resultater, 
hvis den politiske vilje er til stede, og vi 
opstiller klare mål og prioriterer vores 
ressourcer derefter. Modsat hvad mange 
danskere tror, er der opnået betydelige 
udviklingsresultater de sidste 20 år. Si-
den 1990 er fattigdommen i verden fal-
det fra hele 47% til 14%, ni ud af ti børn 
i udviklingslandene indskrives i dag i 
skole, og dobbelt så mange børn overle-
ver deres fem års fødselsdag. 45% færre 
kvinder dør i forbindelse med graviditet 
og fødsel, to milliarder mennesker har 
fået adgang til forbedret drikkevand, og 
millioner af menneskeliv bliver reddet i 
dag pga. bedre forebyggelse og behand-
ling af smitsomme sygdomme som ma-
laria, tuberkulose og HIV/AIDS.

 
Alle skal med denne gang!
De nye verdensmål vil færdiggøre 
2015-målene og gå endnu længere og én 
gang for alle udrydde fattigdom og sult i 
verden. Alle har ret til et værdigt liv, og 
vi har i dag den fornødne viden, tekno-
logi og ressourcer til at gøre det muligt.

Hvordan går det med landet?
På hjemmesiden www.climate-change-
performance-index.org kan man læse at 
Danmark, der engang var i front, nu lig-
ger på en 15. plads i "Clima Change per-
formance index”

Hvordan går det i din kommune?
Med rapporten ”Immer Besser – fra 
global til lokal: Indsatsen i kommuner-
ne” fra kommunernes landsforening i 
hånden, kan du måske spørge din kom-
mune hvordan indsatsen er i forhold til 
andre kommuner i landet. Den findes 
på www.kl.dk/media/19890/
samf_4_1_2019.pdf. 

I rapporten hedder det blandt andet at 
90% af kommunerne i Danmark  er i 
gang eller overvejer at gå i gang med at 
implementere verdensmålene i deres 
politik, men 43% af de adspurgte kom-
muner refererer til Verdensmålene som 
et fælles sprog til at beskrive kommu-
nernes eksisterende indsatser.

Måske er der plads til forbedringer i 
din kommune.

Dit videre arbejde
Verdensmålene findes naturligvis også 
på www.globalgoals.org

Undervisningsmateriale til verdens-
målene kan man finde på www.astra.dk/
undervisning/verdensmaal 

På www.verdensmaalene.dk kan man 
let og overskueligt finde verdensmålene, 
delmålene, indikatorer for succes på 
dansk og desuden finde undervisnings-
materiale der kan bruges direkte, eller 
som inspiration til egne forløb. 

 o
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Af Louise H.H. Villumsen, 
naturvejleder i Faxe Kommune

I denne artikel får du et bud 
for hvert verdensmål på,  
hvordan naturvejledernes 
brug af science og den natur-
videnskabelige metode, er 
med til at opfylde FNs mål for 
en mere bæredygtig verden.
Verdensmålene blev vedtaget for snart 
fire år siden og trådte i kraft for ca. tre et 
halvt år siden. Naturvejlederne har altid 
understøttet arbejdet mod en bæredyg-
tig fremtid, selv før målene blev formu-
leret. Ved at give en viden om den ver-
den der omgiver os, har naturvejlederne 

Verdensmål  
og håb for fremtiden 
via science

hjulpet børn og voksne med at kunne 
danne sig deres egne meninger, ud fra et 
oplyst grundlag.

Helt overordnet fødes vi med en nys-
gerrighed på livet, der gør at vi naturligt 
gør brug af den naturvidenskabelige 
metode helt fra barnsben. Vi formulerer 
ikke altid konkrete hypoteser, men vi 
observerer, afprøver og justerer, for så at 
afprøve nye teorier. Når vi skal tilegne 
os ny viden, eller dybere indsigt i et vel-
kendt emne, laver vi observationer, som 
vi kan teste og i bedste fald får vi nogle 
hands-on-oplevelser, som gør at vi kan 
huske tingene bedre. Vi har brugt 
science til at få indsigt. Det kan man på 
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alle niveauer. Og man kan arbejde på 
denne måde i forhold til at arbejde med 
eller understøtte alle verdensmålene. 
Herunder kommer et rent subjektivt 
bud på, hvordan naturvejlederne kan 
arbejde med eller understøtte de 17 ver-
densmål.

Det er et af de mål, der 
ikke direkte falder ind i 
kategorien ”naturvejle-
derens spidskompeten-
ce”. Men i delmål 1.5 

står der: Inden 2030 skal ..mennesker, 
der lever i udsatte situationer, og deres 
eksponering og sårbarhed over for kli-
marelaterede ekstreme hændelser og .. 
miljømæssige chok og katastrofer skal 
reduceres.” - Vi kan kun hjælpe disse 
mennesker, ved at forstå det omgivende 
miljø og hvordan vi påvirkes af det. Vo-
res livsgrundlag er naturen, og den er 
afhængig af klimaet.

Heller ikke lige til høj-
rebenet – men fx i del-
mål 2.4, står der at ”In-
den 2030 skal der 
sikres bæredygtige fø-

devareproduktionssystemer og imple-
menteres modstandsdygtige landbrugs-
praksisser, som øger produktivitet og 
produktion, medvirker til at bevare 
økosystemer, styrker kapaciteten for til-
pasning til klimaforandringer, ekstreme 
vejrforhold, tørke, oversvømmelser og 
andre katastrofer..” Hvad er ikke bære-
dygtig fødevareproduktion. Det kan 
lede til en etisk diskussion. Men her er 
vores fornemmeste opgave at forklare 
hvad et økosystem er og at vejlede til en 
objektiv indsigt i hvilke produktionsfor-
mer der påvirker

I delmål 3.3 skal man 
bl.a. stoppe tropiske og 
vandbårne sygdomme. 
Mange af disse syg-
domme er forårsaget 

en organismes livscyklus. Hvis vi for-
mår at give indsigt i velkendte hjemme-
hørende organismers livscyklus, er det 
nemmere at forstå de tropiske organis-
mers og dermed at tilegne sig viden om 
hvordan man hjælper til at stoppe disse 
sygdomme. 

Naturvejlederne bidrager desuden til 

den generelle folkesundhed, ved at hjæl-
pe flere folk ud. At have udsigt til noget 
grønt gør helingsprocesser kortere. Jo 
vildere natur man kommer ud i, des ro-
ligere bliver man indeni.

I delmål 4.1 skal det 
sikres, at alle gennem-
fører grundskoleud-
dannelse i høj kvalitet 
og i delmål 4.2 skal alle 

sikres før-skoleundervisning af høj kva-
litet. Vi er som naturvejledere med til at 
kvalificere undervisningen for både 
skoleelever og før-skolebørn. Det gæl-
der naturfagligt indhold såvel om ind-
dragende læringsstile.

 
I delmål 5.1 står der 
helt konkret ”Stop alle 
former for diskrimina-
tion af alle kvinder og 
piger overalt.” Traditio-

nelt kan naturen tænkes som et sted 
hvor raske drenge får brune knæ og 
grønne buksebage. Derfor har vi, som 
naturvejledere en ekstra udfordring i til-
gangen til grupperne og vi kan være 
med til at sikre lige vilkår for eleverne, 
selvom det muligvis traditionelt har væ-
ret en drengeting at tage på fisketur.  
Naturen og nysgerrighed er for alle, 
både drenge og piger. Derfor skal vi 
undlade at kønsopdele aktiviteterne.

I delmål 6.6 står der, at 
allerede ”Inden 2020 
skal vandrelaterede 
økosystemer, herunder 
bjerge, skove, vådom-

råder, floder, grundvandsbassiner og 
søer beskyttes og gendannes.” Vi skal 
hjælpe befolkningen til en forståelse af 
hvad et sundt økosystem er. Hvordan 
beskytter man en sø og hvad skal der til 
for at man kan gendanne disse naturty-
per.  

I delmål 7.2 står der, at 
”Inden 2030 skal ande-
len af vedvarende ener-
gi i det globale energi-
mix øges væsentligt.” 

Vedvarende energikilder er en del af 
naturens ressourcer. Naturvejlederne gi-
ver kendskab til den nære natur, så man 
kan forstå hvilke vedvarende energikil-
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der der er anvendelige lokalt. Og vi kan 
hjælpe med at fremme forståelsen af, 
hvordan naturressourcerne kan anven-
des optimalt.

I delmål 8.4 skal vi 
”gradvist forbedre den 
globale ressourceud-
nyttelse, og forsøge at 
afkoble økonomisk 

vækst fra miljøforringelse.” Her er der 
igen brug for en forståelse for det omgi-
vende miljø, for at man kan opfylde 
målet om ikke at forringe det.

Også i delmål 9.4 er 
der brug for miljøfor-
ståelse, for at kunne 
sikre en ”øget brug af 
rene og miljøvenlige 

teknologier og industrielle processer”. 
Man bliver nødt til at have en forståelse 
for det omgivende miljø, for at vide 
hvad der er miljøvenligt.

I delmål 10.2 hedder 
det sig at ”Inden 2030 
skal social, økonomisk 
og politisk inddragelse 
af alle styrkes og frem-

mes, uanset alder, køn, handicap, race, 
etnicitet, oprindelse, religion eller øko-
nomisk eller anden status. At formidle 
forskelligheden i naturen, og hvorfor 
der er brug for forskellighederne inden-
for de forskellige nicher, biotoper og 
økosystemer, kan man hjælpe til en bed-
re forståelse af forskellighederne i men-
neskesamfundet. Forskellighed skaber 
modstandsdygtighed for et økosystem 
og dermed skabes balance og ulighed 
mindskes.

 
I delmål 11.6 står såle-
des: ”Inden 2030 skal 
den negative miljø-
belastning pr. Indbyg-
ger reduceres, herun-

der ved at lægge særlig vægt på 
luftkvalitet og på kommunalt og anden 
affaldsforvaltning.” Miljøpåvirkninger er 
et gennemgående tema. En del naturvej-
ledere inddrager allerede affald og res-
source-genanvendelses-teori i deres for-
midling og det kan komme til gavn i 
mål 11 og 12. Debatten kan varieres 
over hvad der er synligt/æstetisk affald 

og hvad der er miljøskadeligt. Hvad be-
tyder det at dådyr i stigende grad har 
plastik i maven og hvad med det plastik 
vi ikke ser med det blotte øje? Inspirati-
on kan hentes i materialet til masseeks-
perimentet 2019.

I delmål 12.2 skal der 
”opnås en bæredygtig 
forvaltning og effektiv 
udnyttelse af naturres-
sourcer” og i 12.4 ”skal 

der opnås en miljømæssig forsvarlig 
håndtering af kemikalier og affald i hele 
deres livscyklus”. Derfor er det væsent-
ligt at man får sat fokus på den usynlige, 
miljøskadelige forurening, i forhold til 
den æstetiske forurening, som er ellers 
er nemmere ta gå til. Men ved at for-
midle om den synlige forurening, i form 
af henkastet affald, kan man skabe en 
forståelse for det andet. Og det kan må-
ske hjælpe til at man opfylder delmål 
12.5: ”Inden 2030 skal affaldsmængden 
væsentligt reduceres gennem forebyg-
gelse, reduktion, genvinding og gen-
brug.”, så man ”inden 2030 sikrer, at 
mennesker alle steder, har den relevante 
information og viden om bæredygtig 
udvikling og livsstil i harmoni med na-
turen”, som der står i delmål 12.8.

I delmål 13.1 skal man 
”Styrke modstandskraft 
og tilpasningsevne til 
klimarelaterede risici 
og naturkatastrofer i 

alle lande”. At forstå naturens og klima-
ets processer og dynamikker, for eksem-
pel ved at lære kysterne at kende, hvor 
der foregår naturlige processer – eller 
ved at kigge på erosion i mikro-skala i 
vandløb, kan man få indsigt i hvordan 
man kan være med til at styrke mod-
standskraft og tilpasningsevne i makro-
skala.

 
I delmål 14.2 står der, 
at ”Inden 2020, skal 
hav- og kystnære øko-
systemer beskyttes og 
forvaltes bæredygtigt 

for at undgå større negativ indvirkning, 
bl.a. ved at styrke deres modstandskraft 
og ved at genoprette dem for at opnå 
sunde og produktive have.” Nu er vi 
nået til de verdensmål, hvor naturvejle-
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deren passer ind på alle hylder og dette 
er nok et af de mål, som flest vil profile-
re sig på. Alle delmålene for verdensmål 
14 er relaterbare til naturvejledernes ar-
bejde, men delmål 14.2 synes at samle 
helheden ved. En dybere forståelse for 
hvad et sundt hav er, er altså grundlæg-
gende for at kunne understøtte en bære-
dygtig udvikling af Livet i havet.

I delmål 15.5 skal vi 
”Tage omgående og 
væsentlig handling for 
at begrænse forringel-
sen af naturlige leveste-

der, stoppe tab af biodiversitet og, inden 
2020, beskytte og forhindre udryddelse 
af truede arter.” Vi ved desværre godt at 
vi ikke når det til 2020. Men intet af det 
udførte arbejde har været forgæves. Næ-
ste år bliver ”Naturens År” – et år hvor 
der skal lægges nye mål og allerede nu 
reflekteres der over hvad der har virket 
bedst. Er det den positive tilgang, hvor 
man viser naturens herligheder frem, er 
det dommedagsscenarierne eller er det 
en god blanding af realisme og fakta, 
som gør at naturen opprioriteres i be-
folkningens bevidsthed?

 
Delmål 16.6 siger: ”Der 
skal udvikles effektive, 
ansvarlige og gennem-
sigtige institutioner på 
alle niveauer.” Her er 

det hele ved at gå op i en højere enhed 

og vi kan, som naturvejledere påvirke 
samfundet ved at dele vores viden og 
dermed hjælpe til at højne transparent-
heden. 

 
I delmål 17.14 står der, 
at ”Der skal være bedre 
kohærens mellem poli-
tikker for bæredygtig 
udvikling.” Hvis der 

ikke er det, kan vi hjælpe med at lede 
vejen mod en bedre sammenhæng. Som 
naturvejledere kan vi forklare at noget 
der er godt for miljøet lokalt, kan være 
skidt for klimaet globalt. Fx hvis man 
flyver økologiske frugter til Danmark 
fra Argentina. Der bliver brugt mindre 
sprøjtegifte i Argentina, men brændt 
meget CO2 af i atmosfæren. Ligeledes 
ønsker vi mindre færre sprøjtegifte men 
mere plads til naturen og biodiversite-
ten. 

Afslutningsvis vil jeg anbefale at man 
læser Virkemiddelkatalog for natur, som 
forklarer de vigtigste mål i biodiversi-
tetsforvaltningen og deres tilhørende 
virkemidler. Det er skrevet letfordøjeligt 
og giver en god basis for debat. Katalo-
get er blevet til i et samarbejde mellem 
Århus Universitet og Københavns Uni-
versitet og kan findes på: 

https://www.dn.dk/media/45012/
virkemiddelkatalog_8-marts.pdf

 o
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Vi har brug for at ændre  
mange vaner, men hvordan 
starter man?
Hvis vi skal nå i mål med den 
bæredygtige omstilling og 
opnå alt det, verdensmålene 
handler om, kræver det at vi 
gør noget anderledes. 

Det gælder os alle sammen, store som 
små. Derfor er det bydende nødvendigt 
at vi kan omsætte ordene til aktiviteter 
og forandre vores måde at tænke og 
handle på.

Det er svært at ændre en vane og det 
er særligt svært, hvis det kræver mere af 
en, end at gøre som man altid har gjort. 

Det 18 . verdensmål 
– At inddrage de unge  
og at omsætte til handling

Kasper Rolle
Kasper Rolle har de seneste  
3 år arbejdet med Verdens-
målene, og at omsætte ord 
til handlinger, særligt i regi  
af Spejderne hvor han har 
udarbejdet hæftet Byg en 
Bedre Verden..
Han er uddannet Kaospilot, 
og arbejder til daglig med  
at engagere studerende i  
foreningen Student &  
Innovation House.

I nogle situationer er man dog nødt til 
at skulle gøre dét ekstra. Gå en omvej, 
for at nå i mål med sin ambition. 

Det gælder også, når vi snakker om 
verdensmålene. Der er i løbet af de se-
neste 4 år lavet flere bud på, hvad der 
mangler for at vi når i mål med verdens-
målene. Det bliver ofte omtalt som det 
18. verdensmål, og det kommer ofte ned 
til, at vi skal skabe handlinger. Dansk 
Ungdoms Fællesråd (DUF) lancerede 
verdensmål 18 som hed ”Styrk, inddrag 
og engager unge”, Tænketanken Sustai-
nia kaldte det for ”Dig”. Der findes flere, 
men netop de to vil jeg gerne dvæle lidt 
ved. 

Begge mål har det til fælles, at det 
handler om at starte tidligt og starte i 
det nære. Start med dig selv og start 

Af Kasper Rolle, 
Spejder, ambassadør i  
ILoveGlobalGoals og  
verdensmålskonsulent.

Fotos: Margrethe Grønvold Friis
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med de unge. Men hvordan pokker gør 
man så det? Spejderne satte sig som am-
bition, at de målrettet ville gå efter de 
yngste medlemmer, for på den måde at 
skabe en hær af børn, der med handlin-
ger kan påvirke deres omverden. Både 
når de til spejder stiller krav til affalds-
sorteringen, eller derhjemme plager de-
res forældre om en bæredygtig hverdag. 

Vi kender alle sammen klagesangen 
om, at det jo ikke rykker noget, når det 
er individet selv der skal skabe handlin-
ger. Der er ingen tvivl om, at vi rykker 
mere, når vi skubber til samfundets sto-
re strukturelle systemer, men det gør 
altså en forskel når vi starter med indi-
videt! Vidste du f.eks. at vi i Danmark 
smider ca. 700.000 ton madaffald ud om 
året? Og at det er husholdningerne der 
står for det største spild? Mere end både 
fødevareindustrien og supermarkeder-
ne. 1

1. Start der hvor det er nemt
Der er ingen grund til at gå over åen for 
at hente vand, og derfor er der heller in-
gen skam i at starte der, hvor det er let-
test for dig at skabe en forandring. Det 
kan være, at du kan sortere dit affald på 
arbejdspladsen eller tilmelde dig vegeta-
rordningen i kantinen. FN har lavet 
”The Lazy Persons Guide to Saving the 
World” hvor der er masser af inspiration 
at hente:
https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/takeaction/

2. Stjæl med arme og ben!
Hold øje med hvad andre organisatio-
ner, kommuner eller naboer laver, og 
kopier deres initiativer og aktiviteter. 
Brug de aktiviteter der findes og tilpas 
dem til din målgruppe. Der findes akti-
viteter mange steder. Blandt andet har 
Astra og Spejderne lavet massere af ak-
tiviteter der rammer børn og unge, og 
der findes helt sikkert også nogle, som 
voksne vil synes er sjove. 

https://astra.dk/verdensm%C3%A5l
https://spejderne.dk/projekter/bedre-
verden/

3. Påvirk dine omgivelser  
    positivt!
Dine handlinger kan skabe ringe i van-
det, og når vi løfter i flok, så kan det vir-
kelig mærkes at vi rykker. Det betyder, 
at du gerne må prale med, at din ferie i 
år går til Vesterhavet, eller at du netop 
har fundet en god aktivitet omkring 
vandhullet, som sætter fokus på rent 
drikkevand. Men lad for guds skyld 
være med at pege fingre ad andre, bare 
fordi andre kan gøre mere. Der er ingen 
der gider at høre dig sige: ” Peter siger 
han går op i verdensmålene, men ved 
du hvad, han spiste altså kød til frokost”.

Tag hellere en snak med dine politike-
re om, hvad du gør i din dagligdag, og 
hvordan du håber at de kan hjælpe dig 
med at være endnu mere bæredygtig.

Her følger 3 gode råd, som  
måske kan sætte skub i handlingerne: 

Vi kan faktisk gøre noget selv. Du be-
høver dog ikke være klimatosse, for at 
gå i gang med at skabe forandringer. Du 
kan skabe handlinger der gør en forskel 
i din hverdag, i naturen eller på din ar-
bejdsplads. Nogle af forandringerne vil 
kunne påvirke klimaet direkte, mens 
andre er mere langsigtede, elementer, 
der kan skubbe til samfundets struktu-
rer. 

Det kan være svært, og det er OK at 
anerkende, at det ikke er let at skabe 
forandringer fra dag 1, men hvis vi ikke 
starter nu, hvornår skal vi så gå i gang?

 o
Noter:
1  Verdens Bedste Nyheder
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Verdensmålene  
hænger sammen 
Undgå greenwashing

Agenda 2030, og dens tilhø-
rende SDG’er eller Verdensmål 
udskiller sig fra tidligere FN-
aftaler, idet den implicit aner-
kender det faktum, at jordens 
ressourcer er begrænsede.  
Når man erkender, at en res-
source er begrænset, så skal 
man straks begynde at tænke 
på, hvordan den ressource 
skal fordeles blandt forskellige 
stakeholders. 

SDG’erne kan således ses som en vision 
for, hvordan vi ønsker, at fordele jordens 
ressourcer blandt en global befolkning, 
som i 2050 ventes, at være på 9-10 milli-

Af Katherine Richardson,  
professor i biologisk  
oceanografi og leder af  
Sustainablity Science Center, 
Københavns Universitet

Verdensmålene hænger sammen 
og må ikke skilles fra hinanden!

arder, samt alle andre levende organis-
mer på jorden. 

SDG’erne er også unikke, idet de ikke 
beskriver nye samfundsmæssige udfor-
dringer, og for mange af disse (klima, 
biodiversitet, kvindernes forhold, sund-
hed, mm.) udfordringer findes der alle-
rede en eller flere FN- aftale(r), der 
adresserer udfordringen. At alle disse 
udfordringer er bragt sammen i én afta-
le, betyder egentligt, at det ikke længere 
er selve målene, men interaktionerne 
mellem dem, der er i fokus.  

Langt hovedparten af det menneskeli-
ge samfunds udvikling baserer sig på 
anvendelse eller forbrug af de globale 
ressourcer. Derfor, når vi efterlyser bæ-
redygtig udvikling, bliver vi nødt til at 
søge i spændingsfeltet, der optræder 
mellem forbedring af menneskelig vel-
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stand (afskaffelse af fattigdom (SDG 1); 
sult (SDG 2); sundhed (SDG 3), osv.; se 
Figur) og de miljømæssige omkostnin-
ger (SDG 13, 14, 15) forbundet med vel-
standsforbedringerne.

Ingen ved lige præcis, hvor samfundet 
skal placere sig på aksen mellem miljø-
mæssige omkostninger og forbedring i 
menneskelige velfærd, men vi kan regne 
ud, at hvis den placering ligger for tæt 
på miljøbeskyttelse, vil mennesker ikke 
kunne udvikle sig. Omvendt, hvis den 
er for tæt på mennesker og deres sam-
fundsmæssige udvikling, risikerer vi at 
udtømme de ressourcer, samfundets ud-
vikling er afhængige af! Både biodiver-
sitets- og klimakrisen signalerer, at pla-
ceringen allerede nu ligger for langt 
mod den menneskelige velstandsudvik-
ling, og befolkningen ventes at stige 
med ca. 2 milliarder. Bæredygtig udvik-
ling kræver derfor, at ”trykket” mellem 
den menneskelige samfundsudvikling 
og miljøet mindskes. Nøglen til bære-
dygtig udvikling ligger i, hvordan disser 
ressourcer bliver fordelt over en befolk-
ning på op mod 10 milliarder. Derfor er 
SDG 10 nok den vigtigste af alle målene. 

FN’s Global Sustainable Development 
Report (GSDR) 2019 identificerer 4 for-
skellige typer redskaber, som kan bruges 
til at lette trykket: teknologi, økonomi 
og finans, governance og adfærd - både 
på individniveau og kollektivt. Faktisk 
er der meget der tyder på, at alle fire 
redskaber skal bruges samtidigt for at 
opnå en bæredygtig udvikling. Alle de 
SDG’er, der ikke direkte relaterer sig til 
den menneskelige tilstand (SDG 
1,2,3,4,5,6), miljø (SDG 13,14,15) eller 
fordeling af ressourcerne (SDG 10,) kan 

rubriceres hos en eller flere af de red-
skaber, man har til rådighed for at lette 
trykket i spændingsfeltet mellem men-
nesker og miljø (se Figur 1). SDG 7 (ren 
energi for alle) retter sig f.eks. mod en 
afkobling af energiforbrug fra emissio-
ner af drivhusgasser og deres påvirk-
ning af klimaforandringer.

Alle SDG’erne er vigtige, men af for-
skellige grunde. Derfor kan man ikke 
”plukke” forskellige målsætninger som 
værende de ”vigtigste” for ens forening, 
virksomhed eller interesser! Det betyder 
selvfølgelig ikke, at hver gang man ar-
bejder med målene, at man er nødt til at 
arbejde med alle 17! Men det betyder, at 
bæredygtig udvikling kan betragtes som 
værende den ”sweet spot”, hvor de posi-
tive indsatser, man bidrager til via måle-
ne, hele tiden skal ses i relief ift. til de 
negative konsekvenser af denne aktivi-
tet. 

En god hovedregel, når man arbejder 
med målene, er, når man har valgt de 
mål man vil arbejde med, fordi man her 
mener, man kan have en positiv effekt, 
at man derefter vælger det samme antal 
mål, hvor ens aktiviteter har en negativ 
effekt. Det er nemlig lige så vigtigt at 
vise, hvordan man mindsker de negative 
effekter af ens virke, som det er, at for-
tælle om de positive effekter! Og laver 
man ikke noget om ift. ens virke ved 
implementeringen af SDG’erne, så kan 
man (ofte med rette) anklages for green-
washing, hvis man promoverer sine ak-
tiviteter som værende relateret til opnå-
elsen af Verdensmålsætningerne!

 o
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Verdensmål  
i undervisningen  
- direkte og indirekte

Naturvejleder-science-forløb med verdensmålene
I Faxe Kommune tager naturvejlederen ud til skoler og undersøger naturen sam-
men med eleverne. I de små klasser undersøger vi hvad der lever hvor og hvorfor. 
Vi taler om hvad der undrer os og hvordan vi kan undersøge det, hvilke metoder vi 
kan bruge, hvor og hvorfor. På mellemtrinnet er der fokus på at komme ud og un-
dersøge specifikke arter i forskellige økosystemer. I udskolingsklasserne taler vi 
konkret om at bruge den naturvidenskabelige metode til f.eks. at undersøge kvalite-
ten af et vandløb og italesætter hvilke verdensmål vi tager i brug, under forløbet. På 
dette tidspunkt i deres skolegang, har eleverne opbygget en viden om arter, økosy-
stemer og miljøpåvirkninger, som hjælper til at kvalificere undervisningens afslut-
tende debat.

Naturvejlederen kan bidrage til at understøtte verdensmålene
”Jeg ser, at naturvejlederen kan bidrage til at understøtte verdensmålene ved at kva-
lificere arbejdet med at etablere og anvende uformelle læringsmiljøer inden for dag-
tilbudsområdet som afsæt for børns naturfaglige undersøgelser og nysgerrighed.  
Dels skal naturvejlederen eller pædagogen, når de planlægger formelle aktiviteter 
huske på at medregne, relatere og koble til de brede mættede sanseerfaringer, som 
barnet gør sig i de uformelle lærings- og legemiljøer, de bevæger sig i, i hverdagen 
for at styrke barnets oplevelse af at kunne forstå og handle ind i de omgivelser, som 
vore hverdagsliv leves i og forholder sig til. Dels kan naturvejlederen arbejde med i 
højere grad at tænke omgivelsernes funktioner ind som et pædagogisk virkemiddel 
i forhold til at skabe et naturfagligt læringsmiljø. Dette ved at forholde sig til, hvor-
dan udendørsomgivelser og de ting og redskaber børn finder og bruger i naturen 
understøtter eller modarbejder en pædagogisk og didaktisk intention.”

Af Camilla Bech Blomgreen 
cand.pæd.ant, adjunkt VIA 
Pædagoguddannelsen

- fra science-sporets oplæg på 
naturvejleder-årskonferencen 
2019

Fire bud på hvordan Verdensmålene kan inddrages  
i undervisningen og naturvejledningen.

Af Louise H.H. Villumsen, 
naturvejleder i Faxe Kommune
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Verdensmålene og daginstitutioner
Nysgerrighed, undren, eksperimenter og sanser er det centrale når vi på Naturcen-
ter Amager Strand arbejder med Natur, udeliv og science. 

Vi pirrer til børnenes nysgerrighed, giver dem lyst til at eksperimentere og giver 
mulighed, for at undersøge den bynære natur. Det man sanser husker man – derfor 
har vi kroppen og alle sanser i brug når vi arbejder på naturcenteret og i naturen 
omkring centeret.

Vi giver plads til og mulighed for undring – børnenes undren leder til spørgsmål, 
og begyndende hypoteser kan opstå – sammen undersøger vi og finder svar. Formå-
let er at skabe interesse, kærlighed og forståelse for naturen – med håb om at frem-
me en bæredygtig udvikling. På den måde supplerer vi dagtilbuddenes arbejde med 
natur, udeliv og science.

Hvad så med verdensmålene?
Vi understøtter verdensmålene når vi arbejder med børn fra daginstitutionsområ-
det, vi underviser ikke direkte i verdensmålene. De verdensmål vi kommer tættest 
på, er de verdensmål der har fokus på naturen og sundhed ”Livet i Havet”, ”Livet på 
landet” og ”Rent vand og sanitet”, og ”Sundhed og trivsel”. 

Taksonomi for verdensmålene
Vi tænker verdensmålene som en taksonomi, hvor man går fra konkret til abstrakt 
og ender med verdensmål 17.  Hvor det er ”Partnerskab for handling” der er i fokus. 

Af Pernille Haugaard Jensen,  
Naturcenter Amager Strand 
Skoletjenesten

- fra science-sporets oplæg på 
naturvejleder-årskonferencen 
2019

Af Rasmus Elvekjær, 
naturevjleder fra  
Stevns Kommune

Verdensmål 2: Stop Sult - formidling af insektmad
Hvis vi gerne vil give plads til natur/biodiversitet så skal vi dyrke mere intensivt på 
mindre plads og minimere forbrug af vand og næringsstoffer. Helst have nul udled-
ning og derfor recirkulering af stoffer. I denne sammenhæng er insektavl, aquapo-
nics, hydroponics og vertikalt landbrug fremtiden. Vi har som naturvejledere en 
forpligtigelse til at bidrage med viden til dette.

Dette hænger godt sammen med biodiversitet – fordi det vigtige er reduktion af 
landbrugs areal – det giver plads til natur, men også fordi det er iblandt den mang-
foldighed af dyr og planter vi kan findes fremtidens fødevarer, nyttedyr og planter. 

Fx er nogle af de mest truede rødlistede arter i Danmark ådselsinsekter (fordi der 
stort set ikke er ådsler i dansk natur mere). Men hvis vi i fremtiden skal omsætte or-
ganisk affald til fødevarer er det i blandt den diversitet vi skal finde fremtidens føde-
varer. Fx Black soldier fly der kan omsætte organisk affald til protein. Hvis man så 
fodrer fisk i Aquaponics systemer med denne, så har man tilbageført alt affald til 
mad med en meget effektiv rate – uden spild (som fx kompostering).

Didaktisk er der mange muligheder. For eksempel kan man bruge Engineering til 
at bygge en fårekyllingefarm i klasselokalet. Der er mulighed for at inddrage etiske 
diskussioner om hvorfor det er så vigtigt for næste generation at ændre madvaner.
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Foto: Finn Lillethorup

Hvad vil det sige at have  
et beskyttet naturområde?  
Er dit lokale naturområde  
beskyttet? 
FNs verdensmål refererer til beskyttelse 
af natur under Mål 14: Livet i vand og 
Mål 15: Livet på Land. Som delmål refe-
rer de igen begge til mål sat under FNs 
Biodiversitetskonvention de såkaldte 
Aichi-mål opkaldt efter provinsen Aichi 
i Japan. Særlig vigtig er her Aichi-mål 
nr. 11, der siger at i 2020 skal 10% af det 
samlede areal på havet være beskyttet 
og 17% af landarealet, inklusiv fersk-
vandsområder. 

Hvordan gør man op, at målene er 
nået? Jo, man lægger arealet af hen-
holdsvis alle beskyttede havområder og 
landområder sammen. Områderne skal 
så opfylde de krav, der er for, at der kan 
være tale om et beskyttet naturområde. 
De krav, der er fastsat herom følger af 
definition for beskyttede områder, der 
er sat af den internationale naturbeskyt-

af Jan Woollhead, 
biolog og naturvejleder.  
Medlem af IUCNs ekspert-
komission om beskyttede  
naturområder  (World Com-
mission on Protected Areas).  
Ejer af firmaet Parks'nTrails, 
der beskæftiger sig med for-
midling og naturbeskyttelse.

Natur efter FN-skala

telsesorganisation: IUCN – Internatio-
nal Union for Conservation of Nature. 
Definitionen kan brydes op i en række 
spørgsmål, der kan bruges som en øvel-
se til at belyse, hvordan FN-systemet 
fungere og verdensmålene måles.

Definitionen er: ”Et klart defineret ge-
ografisk område, anerkendt, dedikeret 
til og forvaltet gennem lovlige eller an-
dre effektive midler til at nå en langsig-
tet beskyttelse af naturen, med tilhøren-
de økosystemtjenester og kulturelle 
værdier.” IUCN, 2013. Hertil kommer 
det helt overordnede formål må være 
naturbeskyttelse. Eventuelt sideordnede 
formål må ikke være i konflikt med na-
turformålet. Det kan f.eks. være om be-
skyttelse af et kulturhistorisk minde el-
ler etablering af faciliteter til friluftsliv.

Spørgsmålene, der kan afgøre om de-
finitionen er opfyldt er:

• Er hovedformålet beskyttelse af na-
tur? Andre formål, f.eks. beskyttelse 
af kulturhistorie må højest være si-
deordnede. Er der konfliktende for-
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mål må naturformålet altid være det, 
der vinder over andre formål.

• Er det klart afgrænset?  Undersøg, 
om der er kort, der viser en klar af-
grænsning. Det kan eksempelvis 
være på Miljøportalen, eller det kan 
fremgå på hjemmesider ved kommu-
nerne eller i fredningskendelser.

• Er det anerkendt? Er der nogen, der 
vil kendes ved beskyttelsen og for-
svare denne? Er området eksempel-
vis omtalt i foldere eller andet infor-
mationsmateriale. Kan også være på 
hjemmesider.

• Er det dedikeret? Bestemmelser, der 
beskytter området, skal være til-
strækkeligt strenge til at sikre, at om-
rådet er beskyttet. Hvis der er behov 
for naturpleje, så skal det være mu-
ligt at gennemføre dette.

• Er det forvaltet? Findes der en pleje- 
eller forvaltningsplan for området. 
Hvis det er udlagt som naturskov el-
ler en sø uden behov for særlig for-
valtning kan der ses bort herfra. 

• Er beskyttelsen via lovgivning eller 
andre effektive metoder? Lovgivning 
kan være en fredning efter beslut-
ning i et fredningsnævn eller ved 
Miljøministeriet. Andre effektive 
metoder kan også være beslutning 
om udlæg af naturskov ved Miljømi-
nisteriet, oprettelse af et fondsejet 
naturreservat e.lign.

• Er det langtidssikret? Giver beskyt-
telsen en sikring af området på lang 
sigt? Bestemmelserne må ikke gælde 
i en tidsbegrænset periode, eller be-
skyttelsen ophører ved ejerskifte.

• Er der tale om natur? Er den natur 
tilstede, som området sigter på at be-
skytte. Det kan være i form af natur-
typer, vilde dyre- og plantearter eller 
særlige geologiske træk. 

• Er beskyttelsen i konflikt med andre 
økosystemtjenester? Økosystemtje-
nester vil her typisk være dyrkning af 
friluftsliv og beskyttelse af grund-
vand. Sikring af tjenesterne må ikke 
være i konflikt med naturformålet.

• Er sårbare kulturspor beskyttet? Hvis 
der er tale om værdifulde kulturspor, 
f.eks. fortidsminder, oltidsagre og 
lign., så må de ikke lide overlast. Det 
kan også gælde traditionelle dyrk-
ningsmønstre o.lign.

Kun, hvis der kan svares ja til alle 
spørgsmålene kan et område tælle med 
– og dermed indgå i opfyldelse af Ver-
densmål 14 og 15. Spørgsmålene kan 
indgå i en øvelse for større elever i fol-
keskolen eller i gymnasiet. Det vil også 
være muligt at bruge den til at sætte fo-
kus på, hvor godt naturen er beskyttet i 
dit lokalområde eller kommune, og der-
med skabe debat om sammenhæng 
imellem lokale og globale naturmål. 
Hvis du formidler et større naturområde 
kan du forsøge at gøre op, om dit områ-
de lever til FN-kravene – og lade det 
indgå i din formidling af området.

For fuldstændighedens skyld bør op-
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Foto: Finn Lillethorup

Øvelse under årskonferencen 2019

Under natuvejlederårskonferencen havde vi indlagt som en øvelse at vurdere fredningen af Ekko-
dalen som beskyttet naturområde efter IUCN-kriterierne. Deltagerne blev delt op i hold på ca. 5 i 
hver gruppe. De blev udstyret med uddrag af fredningskendelsen, et kort der viste afgrænsningen 
og et spørgeskema. Opgaven lød i korthed, at de skulle forestille sig, at de var sendt ud af FN til at 
vurdere om danske fredninger her Ekkodalen var tilstrækkeligt beskyttet. Under øvelsen skulle 
deltagerne besøge området og de kunne tale med en lokal ressourceperson. Det var indtrykket 
fra den fælles opsamling, at øvelsen var god til at lære at se på vores natur med nye øjne og til at 
sætte diskussioner i gang, om vi passer godt nok på naturen. Fredningen af Ekkodalen giver bl.a. 
mulighed for intensiv færdsel i dalen, men er det godt for naturen, som fredningen skulle beskyt-
te? Øvelsen vil med tilpasninger kunne bruges på gymnasie- og HF-niveau og måske for ældre 
folkeskoleelever. Den kunne måske også bruges som oplæg til debat om beskyttelsen af et be-
stemt naturområde. Skemaet kan fås ved at skrive til forfatteren på jw@parksntrails.com.

Angående reference. Vi har desværre ikke lige nu en hjemmeside, der fortæller om øvelsen, men 
rapporten om vurdering af de danske fredninger kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside:  htt-
ps://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/nyt-overblik-over-naturfredninger/. Heri 
står også om, hvordan vi har vurderet fredningerne. 

lyses, at Danmark, der har tiltrådt biodi-
versitetskonventionen og står bag FNs 
verdensmål, har tilsluttet sig, at vi som 
land skal nå de 10% beskyttet havnatur 
og 17% beskyttet landnatur. Danmark 
har løbende fået indrapporteret sine tal 
til FNs globale database over beskyttet 
natur på engelsk kaldet: World Database 
of Protected Areas. Ved opslag i databa-
sen kan ses tal herfor. Kik ind på protec-
tedplanet.net og søg på Denmark.

Der har dog været kritik af Danmarks 
indrapportering af fredede områder til 
databasen tog for mange fredninger 

med, hvorfor Miljøstyrelsen i 2018 bad 
IUCN-nationalkomiteen om bistand til 
at revidere indberetningen. Dette er sket 
for 1720 fredninger forestået af eksper-
ter under IUCNs World Commission 
for Protected Areas, hvori indgår geolog 
Anette Petersen og undertegnede, der er 
biolog og naturvejleder. Gennemgangen 
har betydet, at Miljøstyrelsen ville redu-
cere antallet af indberettede fredninger 
med 78%.

Beskyttede områder behøver dog ikke 
kun at være fredninger, men kan også 
være Natura 2000-områder, naturpar-
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Forvaltningskategori Beskrivelse

la Naturreservat Strengt beskyttet naturområde med særligt karakteristiske 
økosystemer, herunder geologiske eller fysiske forhold og/eller 
enestående arter. Disse områder forvaltes hovedsageligt med 
videnskabelige formål og for at sikre helt urørt natur.

lb Vildmarksområde Store beskyttede naturområder hvor den naturlige karakter er 
bevaret. Området er uden permanent eller betydelig beboelse 
og skal være underlagt fredningsbestemmelser, der sikrer beva-
relsen af den vilde natur.

ll Nationalpark Store naturområder, der administreres for beskyttelse af økosy-
stemer og udfoldelse af friluftsliv og aktiviteter, der alle skal 
have miljømæssige og kulturelle formål.

III Naturmonument Beskyttede naturområder der hovedsageligt er forvaltet for be-
varelse af specifikke landskabs- eller naturattraktioner. Disse 
attraktioner er generelt mindre områder med enestående værdi 
og stor besøgsinteresse.

IV Habitat/arts-
forvaltningsområde

Beskyttede naturområder forvaltet med henblik på at beskytte 
særlige arter eller særlige levesteder (habitater). Mange af dis-
se områder vil have brug for en regelmæssig, aktiv indsats for 
at imødekomme særlige behov for arter eller levesteder, men 
det er ikke et krav.

V Beskyttet landskab Beskyttede naturområder på landjorden eller i havet, hvor sam-
spillet mellem mennesker og naturen over tid har skabt en sær-
lig æstetisk, økologisk og kulturel værdi. Det er ofte steder, som 
besidder en høj grad af biologisk diversitet, hvorfor sikring af 
den traditionelle udnyttelse kan være af vital betydning for op-
retholdelsen og udviklingen af denne type områder.

VI Beskyttet naturområde  
med ressourceudnyttelse

Større beskyttede naturområder, der overvejende består af na-
turlige økosystemer. Områderne forvaltes for at sikre langvarig 
beskyttelse af værdierne, men samtidig tillades at lokalsam-
fund kan foretage en bæredygtig udnyttelse af naturen. 

Tabel 1. IUCN forvaltningskategorier for beskyttede naturområder.

ker, verdensarvsområder, §3-beskyttede 
områder m.fl. Faktisk kan områder 
etableret af private fonde også tælle 
med. Det vigtige er om beskyttelsen er 
effektiv. Hvis et område lever op til defi-
nitionen, så vil det kunne tildeles en 
IUCN-forvaltningskategori. Fidusen 
herved at områderne bedre kan sam-
menlignes internationalt. Se skema med 
opdeling forvaltningskategorier. 

Bemærk, at det er acceptabelt op til 
25% af arealet falder uden for kategori 
eller tilhørende en anden kategori end 

størstedelen af området. Dele, der falder 
uden for, kan være områder med bebo-
else og landbrugsbygninger, hotel og 
formidlingscenter, veje og P-faciliteter 
samt mindre udlæg af sommer- og fri-
tidshuse. Kategori II giver ofte stof til 
debat, da IUCN ikke kan bestemme, 
hvad det enkelte land vælger at kalde for 
nationalparker. Vigtigst er, at der er tale 
om større naturområder med økosyste-
mer, der er stabile.

 o
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Af Inge Herrun Christensen
Naturskoleleder ved  
Vestskovens Naturskole 
Albertslund og Glostrup  
Kommuner

Verdensmålene er et fælles 
ansvar, derfor er Verdensmåls-
lunden et tværkommunalt 
projekt
Flere steder og særligt i  
skoleverdenen er det først  
de seneste par år at verdens-
målene for alvor er kommet 
på dagsordenen, hvilket også 
gør sig gældende blandt flere 
naturvejledere.

Gennem mange år har vi dog formidlet 
forskellige emner og forløb, som i dag 
sagtens kan konverteres direkte til ar-
bejdet med verdensmålene. Fx økologi, 
genplant planeten, biodiversitet, forskel-
lige biotoper, habitater, m.fl.

Disse kompetencer og erfaringer fra 
tidligere projekter blev for mit vedkom-

mende sat i spil på en ny måde, efter et 
seminar med oplæg af bl.a. Mogens 
Lykketoft, Steen Hildebrandt og en mas-
se workshops med verdensmålene i un-
dervisningen. Seminaret satte for alvor 
skub i refleksionerne om, hvordan jeg 
kunne arbejde videre med verdensmåle-
ne og omsætte dem ind i en naturskole-
kontekst.

Det blev til flere forløb med Genplant 
Planeten, som Skovforeningen oprinde-
lig stod bag. Elever der undersøgte for-
skellige biotoper, artsbestemmelser og 
biodiversitet, dyrene på land og i vand, 
m.fl.

Idéen til verdensmålslunden
I forbindelse med et UdeskoleNetværks-
møde i oktober 2018, hvor temaet var 
verdensmålene, stod jeg for en work-
shop og i den sammenhæng, forsøgte 
jeg at koble nogle af elementerne sam-
men. Det blev til en verdensmålslund, 

Verdensmålslund  
i Albertslund
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som blev plantet et skønt sted på toppen 
af bakken ved Kattinge Værk.

På workshoppen blev der plantet 17 
træer i en cirkel, som symbol på ver-
densmålene. Det skulle primært være 
hjemmehørende arter og helst så mange 
forskellige som muligt. Lunden blev 
plantet af entusiastiske udeskolefolk. 
Tanken var at træerne i fremtiden skulle 
danne en fysisk ramme for Kattinge 
Værks arbejde med verdensmålene.

Det indledende arbejde
Verdensmålslunden på Kattinge Værk 
blev starten på et større tværkommunalt 
projekt, hvor flere forvaltninger, Next, 
Agenda Centeret og de lokale skoler 
samarbejder.

Efter en samtale med min chef blev 
der i januar 2019 nedsat en styregruppe, 
som sammen på tværs af forvaltninger-
ne skulle byde ind med idéer til ver-
densmålslunden. Vi skulle i første om-
gang finde økonomiske ressourcer til 
projektet, så vi besluttede os for at lave 
en fælles fondsansøgning til bl.a. træer, 
jord, plante stolper, skilte, borde bænke-
sæt, m.m.

Når man søger en fond i det kommu-
nale regi, skal det ofte godkendes i de 
forskellige politiske udvalg og da vi øn-
sker at plante verdensmålslunden i en af 

de centrale byparker - Birkelundparken, 
skulle det også godkendes. Så det tog 
lidt længere tid end beregnet at få grønt 
lys til projektet. Så projektet i den fulde 
størrelse er afhængig af Fondsmidler, 
som vi i skrivende stund afventer svar 
på. Vi har dog udarbejdet en plan-B i en 
light version som back-up, så lunden 
skal nok blive plantet.

Naturvejledning og det praktiske
Min rolle som naturvejleder har været 
at være bindeled mellem de eksterne til-
bud, forvaltningen og skolerne. Via min 
tovholderfunktion for naturfagsvejle-
dernetværket i Albertslund Kommune, 
vendte jeg planerne med dem tidligt i 
processen. Og med fuld opbakning gik 
jeg i gang med at udarbejde undervis-
ningsmaterialer og planlægge hvilke år-
gange på de forskellige skoler, der skulle 
udføre de forskellige aktiviteter. Et af 
vores succeskriterier var nemlig at alle 
skoler og aldersgrupper skulle bidrage 
til verdensmålslunden.

De aktiviteter skolerne/eleverne skal 
være en del af er blevet til følgende – 
opstillet i kronologisk rækkefølge:

De aktiviteter skolerne/eleverne skal  
være en del af er blevet til følgende  

– opstillet i kronologisk rækkefølge:

24
NATUR vejleder  •  28. årg.  •  nr. 3 •  2019



Alle På skolerne arbejdes der med verdensmålene på de forskellige niveauer
1. Udskolingen Klargøre jorden i samarbejde med Materialegården/Teknik og Miljø.  

Derudover skal de opmåle de 17 placeringer til træerne.
2. Indskolingen Plante træerne og passe dem skoleåret ud.

3. Mellemtrinnet Designe skilte til artsbeskrivelser af træerne og informationen om det  
enkelte verdensmål. De skal designe ud fra nogle få retningslinjer, som  
fx der skal kunne være plads til et A4-ark.

4. Mellemtrinnet Lave artbeskrivelser til skiltene

5. Udskolingen Korte tekster med verdensmålene og beskrivelser af det enkelte træ  
sammenholdt med verdensmålet – fx metaforer, lyrik, abstrakte tekster 
med plads til en personlig udtryksform.
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Når lunden står færdig, vil den være et 
symbol for verdensmålene og danne 
ramme for et uderum, der kan benyttes 
af alle og forhåbentlig bidrage til mange 
gode aktiviteter og fælles oplevelser i 
den lokale natur. Vi håber at institutio-
nerne vil bruge den i arbejdet med ver-
densmålene, til udeskoleforløb, som 
base når de arbejder med det lokale bio-
diversitetsprojekt Biotopia og meget 
mere.

Synlighed og fællesskaber
Sideløbende med projektet arbejdes der 
med synligheden forskellige steder i 
kommunen og på skolerne.

Kommunen er pt. med i en række 
events som Danmark for Målene står 

for. Skolerne har fået verdensmålster-
ninger, der kan udsmykkes. Agenda 
Centeret arbejder på at gøre verdensmå-
lene til hverdagsmål i Albertslund. Så 
lunden kommer til at danne ring om de 
mange fine projekter lokalt og minde os 
om det fælles ansvar vi har for at nå ver-
densmålene.

Det samlede projekt har til formål at 
skabe synlighed og information om ver-
densmålene i Albertslund samt at vise at 
vi i fællesskab kan gøre en forskel.

Vi forventer at være færdige med pro-
jektet, så vi kan lave indvielsen på FN-
dagen d. 24. okt. 2019 kl. 10-13, hvor 
Mogens Lykketoft og lokale politiker 
deltager. Har man tid, er man meget 
velkommen til at deltage.

 o

Aktiviteter Skoler Antal klasser Fag

Indskolingen Plante træer og 
”tilsyn” med  
træerne frem til 
sommeren 2020

EG og HL 2 klasser i alt N/T, mat.

Mellemtrinnet Lave artsbeskri-
velser af træerne

HØ og HL
(EG backup)

2 klasser i alt N/T, dansk

Designe skilte (Make a Space kan 
muligvis indgå i 
designprocessen)

2 klasser i alt Håndværk og  
design, mat.

Udskolingen Klargøre jorden og 
opmåle til træerne

HV 1 klasse i alt Mat., Idr., 
Uddannelse  
og job

En tekst/historie 
der knytter  
verdensmål og  
det enkelte træ 
(art) sammen. 

Alle 4 klasser/alle  
udskolingsklasser 
er velkomne til at 
bidrage med  
tekster. (Der  
vælges blandt  
de indsendte)

Dansk og  
naturfagene

Skitsen for fordelingen 
mellem skolerne:

26
NATUR vejleder  •  28. årg.  •  nr. 3 •  2019



Det er ikke al naturvejledning, 
der er verdensmålundervis-
ning. Det er vigtigt at kende 
sit didaktiske niveau, og dykke 
ned i delmålene. 

Københavns Naturskole er organiseret i 
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i 
Københavns Kommune, og det var der-
for naturligt at vi relativt hurtigt kiggede 
på mulighederne for at arbejde pædago-
gisk med FNs Verdensmål da de blev 
lanceret. I 2016 påbegyndte vi en proces 
hvor vi skulle tilegne os viden om ver-
densmålene, udarbejde en strategi for 
afdelingens rolle i verdensmålsundervis-
ningen i kommunen, udvikle eksiste-
rende og nye forløb i overensstemmelse 
med denne strategi og herefter samle op 

på afdelingens tilbud indenfor feltet og 
kommunikere det ud til lærerne. Her 
følger et kort sammendrag af processen 
og en opsamling af de vigtigste erfarin-
ger vi gjorde os undervejs.

Opstarten
Udfordringen ved at være pioner i uop-
dyrket land er jo, at der ikke er nogen 
der har det store overblik, og vi måtte 
derfor både sætte os ind i indholdet og 
samtidig løbende diskutere muligheder-
ne efterhånden som vi blev klogere. For-
løbet var ganske klassisk (se figur 1), i 
den forstand at vi efter en kort fase med 
en relativt ydmyg tilgang til dette nye 
fænomen gennemløb en længere fase 
hvor snart sagt alle vore undervisnings-
forløb med blot få eller ingen ændringer 
kunne blive eksemplariske verdensmåls-

Af Jaris Bigler,  
naturvejleder ved  
Københavns Naturskole og
Giuliano Matessi,  
naturvejleder ved  
Københavns Naturskole

Verdensmålsdidaktik 
og udeskole

27
NATUR vejleder  •  28. årg.  •  nr. 3  •  2019



forløb og hvor vi i egen optik var at be-
tragte som eksperter ud i alle verdens-
målene. 

Ind i verdensmålene
Heldigvis blev vi klogere på emnet med 
tiden og fandt eksempelvis ud af at ”Li-
vet på land” som overskriften er på VM 
15, jo netop blot er en overskrift og ikke 
noget mål i sig selv. Selve målet hedder i 

den danske oversættelse ”Beskytte, gen-
oprette og støtte bæredygtig brug af 
økosystemer på land, bekæmpe ørken-
dannelse, standse udpining af jorden og 
tab af biodiversitet” og dækker i øvrigt 
over 12 delmål hvortil der ydermere er 
knyttet indikatorer, så vi alle tydeligt 
kan se om vi kommer i mål. Vi fandt 
også ud af at det af og til kan betale sig 
at skele til det engelske forlæg når man 
skal forstå det konkrete mål. 

En didaktisk model tager form
Der udkrystalliserede sig også en uenig-
hed om hvad det egentlig vil sige at lave 
verdensmålsundervisning. Vi manglede 
et didaktisk analyseredskab der kunne 
bringe systematik ind i denne væsentli-
ge diskussion, og en dag kom jeg til at 
tænke på Blooms kognitive taksonomi 
fra 1956 (se figur 2).

Figur 1

Figur 2
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Efter en snak med min kollega Giuliano 
Matessi tog en model form (se figur 3).

Vi indføjede et 0. niveau for at illustrere 
at der rent kognitivt er forskel på at vide 
at verdensmålene findes og at vide noget 
om de pågældende mål.

Det er en væsentlig pointe ved Blooms 
oprindelige ide at alle kognitive trin er 
nødvendige for at beherske et emnefelt 
på højeste kognitive trin og at man ikke 
kan skyde genvej og gå direkte til ek-
sempelvis at vurdere et verdensmål som 
man ikke kender indholdet af. Det er 
derfor også helt i orden at tilbyde forløb 
som ”kun” når til niveau 3, for det er jo 
grundlaget for at kunne nå videre en an-
den gang og forløb der når til niveau 6 
kan ofte kun lade sig gøre såfremt ele-
verne har arbejdet grundigt med emnet 
og allerede har flyttet sig flere kognitive 
trin inden besøget på naturskolen.

Fra model til forløb
Tilbage stod vi med opgaven at tilbyde 
københavnske skolebørn undervis-
ningsforløb om verdensmålene og her 
viste to veje sig frugtbare. Ved brug af 
ovennævnte model kunne én del klassi-
ske forløb hurtigt omkalfatres så eksem-
pelvis de talrige indsamlingsforløb 
(svampe, frugter, urter, fisk) fik et tvist 
om bæredygtig indsamling og dermed 
lå fint i tråd med 15.1: Inden 2020, sikre 
bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt 
brug af økosystemer på land… og der-
med lagde sig på niveau 3, hvilket bety-
der at der skal indtænkes at eleverne 
både skal kende til at verdensmål 15 fin-
des og forstå indholdet før selve den 
bæredygtige indsamling giver mening 
hvis der skal være tale om verdensmåls-
undervisning.

Den anden vej til udviklingen af ver-
densmålsforløb er naturligvis at udvikle 
helt nye og skræddersyede forløb til ud-
valgte delmål, og denne proces adskiller 
sig egentlig ikke så meget fra den proces 

vi er igennem når der eksempelvis kom-
mer nye fælles mål. Vi scanner målene 
for problemstillinger som med fordel 
kan belyses i det fri og så udvælger vi 
dem som ligger godt til vores nærmiljø 
og vores grej til videreudvikling. Vi 
snublede eksempelvis over delmål 15.8: 
Inden 2020, introducere foranstaltnin-
ger for at forhindre indførelsen, og væ-
sentlig begrænse indvirkningen, af na-
turfremmede arter på land- og i 
vandøkosystemer, og kontrollere eller 
udrydde de prioriterede arter. Vi har 
gennem årene udviklet og afholdt en del 
undervisningsforløb med naturpleje 
som omdrejningspunkt, men det var nyt 
for os at lægge hovedfokus på invasive 
arter.

De gode råd
Opsummerende vil vi råde til at være 
bevidst om følgende faldgruber:

•  Husk at skelne imellem overskrifter-
ne, målene og delmålene. Blot fordi 
en overskrift hedder Livet i havet 
kan man ikke med rimelighed postu-
lere at alle undervisningsforløb med 
saltvand i centrum er Verdensmåls-
forløb

•  Vær bevidst om dit ambitionsniveau 
med verdensmålsundervisningen. 
Der er eksempelvis forskel på at ken-
de til VM, kende til indholdet af et 
verdensmål eller arbejde aktivt med 
problemstillingerne og alle kognitive 
trin har deres berettigelse.

  o

Figur 3
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Brug maden og matematik-
ken til at gøre eleverne  
klogere på deres klimaaftryk.
Hvorfor beregne
For mange er det en del mere overbevi-
sende at arbejde med rigtige tal, i stedet 
for at blive fortalt hvad der er mere eller 
mindre klimabelastende. Hvor meget 
betyder det egentlig, og er det overhove-
det rigtigt. Ved at lade folk beregne de-
res aftryk kan den vedvarende bevidst-
hed skabes. Her er eksempler fra 
madens verden, men det kunne lige så 
godt være transport eller opvarmning af 
huse, der var i fokus.

Af René Larsen Vilsholm,
naturvejleder ved 
NaturBornholm

Beregn kostens  
klimabelastning

Hvilken forskel gør det at spise vegetarisk?
Det er jo et relevant spørgsmål, og et 
godt udgangspunkt for at lege med tal. 
Hvis det er et emne man vil formidle 
ofte, kan det være meget sjovt at lave 
modeller af de forskellige fødevarer med 
forskellig vægt, der afspejler deres CO2 
belastning. Så det er lettere at visualisere 
for børn, når de samler modellerne på 
en tallerken, der vejes. 

Dette eksempel viser at en kødspiser 
belaster miljøet med 1.382 kg CO2 år-
ligt, mens en vegetar kun belaster med 
545 kg CO2 årligt, hvilket er 40 % af en 
kødspisers belastning. Veganere er helt 
nede på 277 kg CO2 årligt, svarende til 
20%. 

CO2
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Køddag
Vare Mængde i g kg CO2-per kg Miljøbelastning
Mælk 100 1,2 0,12
Havregryn 60 0,8 0,048
Bøf 150 19,4 2,91
Grøntsager (gnsn) 600 0,3 0,18
Brød 200 0,8 0,16
Kødpålæg 50 5,0 0,25
Kaffe 600 0,2 0,12
Total 3,788
På et år   1382,62

Vegetardag
Vare Mængde i g kg CO2-per kg Miljøbelastning
Mælk 100 1,2 0,12
Havregryn 60 0,8 0,048
Omelet 150 2 0,3
Grøntsager (gnsn) 600 0,3 0,18
Brød 200 0,8 0,16
Ost 50 11,3 0,565
Kaffe 600 0,2 0,12
Total 1,493
På et år   544,95

Veganerdag
Vare Mængde i g kg CO2-per kg Miljøbelastning
Sojamælk 100 1,1 0,11
Havregryn 60 0,8 0,048
Tofu 150 0,6 0,09
Grøntsager (gnsn) 600 0,3 0,18
Brød 200 0,8 0,16
Bønnepostej 50 1 0,05
Kaffe 600 0,2 0,12
Total 0,758
På et år   276,67
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Eksempler på beregning, hvori kaffe al-
tid indgår. Kilde: ”Kvinde kend din 
kode” af Sine Zambach og https://viden-
skab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-
pavirker-din-mad-klimaet

De mere grundige kan hente informati-
on på i denne baggrundsrapport fra fø-
devareministeriet. https://pure.au.dk/
ws/files/2783192/541099.pdf

Online beregner
Denne online beregner viser, at en tilbe-
redningen af portion bøf med løg udle-
der 1.69 kg CO2, hvilket svarer til at 
køre 12 km i bil, mens en portion sild 
udleder under halvdelen.

På hjemmesiden https://www.unile-
verfoodsolutions.dk/inspiration-til-kok-
ke/klimasmart/CO2-beregner.html er 
der en sjov visualisering af beregninger-
ne, der er meget brugbar til opstart på et 
forløb om mad og klima, eller til elever-
nes videre arbejde på skolen. Her kan 
man også se hvor mange kilometer i bil 
ens måltid svarer til. 

 o
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Figuren viser hvor mange kg CO2,  
der udledes på et år med forskellig kost:
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Hvordan man kan formidle  
klima og klimaforandringer 
uden at lave en ny udstilling.

Kan man nøjes med det man har?
På NaturBornholm ville vi gerne lave et 
undervisningsforløb, der handlede om 
klimaforandringer i de eksisterende ud-
stillinger, der egentlig handler om andre 
emner. For os er det vigtigt at der skal 
være en årsag til at skolerne kommer til 
os. Vi skal ikke bare lave et undervis-
ningsforløb, som en lærer selv ville kun-
ne undervise hjemme på skolen. Derfor 
skal der være noget i udstillingerne at 
komme efter. Løsningen blev, at tage de 
eksisterende udstillinger, og bygge et 
undervisningsforløb op om det. En løs-
ning som har vist sig at være populær 
blandt skolerne, og tankevækkende for 
eleverne, fordi vi bruger udstillingerne i 
en ny sammenhæng. 

Hvorfor gøre noget ved klimaforandringer?
Forløbet starter med en snak om hvor-
for vi skal tage os af klimaforandringer. 
Det foregår i udstillingen ”De danske 
dinosaurer ”. Her finder vi et overblik 
over dyrenes udvikling i en geologisk 
periode der dækker over et par masse-
uddøen. Her bruger jeg gerne lidt tid på 
at afklare, at det ikke er et højt CO2 ni-
veau, der er problemet. Vi kan sagtens 
trække vejret med dobbelt så meget 
CO2 i atmosfæren. Det er forandringen 
der er problemet, og især hvor hurtigt 
klimaet forandrer sig. Tidligere tiders 
masseuddød er sket geologisk hurtigt, 
fx. ved afslutningen af Ordovicium hvor 
85 % af arterne forsvandt over 1-1.5mio. 
år, mens vi nu har 1 mio. arter der me-
nes at forsvinde på ca. 200 år. Heldigvis 
er det mindre og mindre aktuelt at for-
klare at der faktisk foregår klimaforan-
dringer, som vi bliver nødt til at tage os 
af. Men der er stadig nogle mennesker 

Klimaformidling 
i en udstilling  
om natur og geologi

Af René Larsen Vilsholm,
naturvejleder ved 
NaturBornholm

Foto: Ole Andersen, NaturBornholm
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der mener, at når det er helt naturligt at 
klimaet forandrer sig, så er det vel OK at 
det sker igen. Med dette afsæt i udstil-
lingerne skulle de fleste gerne have lyst 
til at vide noget om hvad man så kan 
gøre for at undgå klimaforandringer.     

 

Evolution og energi
For at gå systematisk til værks, tager vi 
fat i energi, og opdeler i tre kategorier: 
Energiproduktion, energi opbevaring og 
fordeling, samt energiforbrug. Evolution 
handler meget om at være den bedst eg-

Geologisk tidsramme bruges 
til at danne et overblik fra tid-
ligere tiders klimaforandrin-
gers påvirkning på dyrenes 
udvikling og afvikling. Bred-
den af linjerne repræsenterer 
dyregruppernes størrelse. 

Energi produktion
Dyr Mennesker (udenfor kroppe)
Spiser Fossile brændstoffer (olie, kul)

Atomkraft
Vedvarende energikilder (vind, sol, vand)

Energi opbevaring og fordeling
Dyr Mennesker (udenfor kroppe)
Fedt Batterier
Maddepoter Fordeler via el-net, olierør

Energi forbrug
Dyr Mennesker (udenfor kroppe)
Jagt Lys
Flugt Varme
Varme Transport
Isolering Madlavning

Kommunikation
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nede. Det betyder ofte den, der er bedst 
til at bruge mindst energi på at få meget 
energi. Eleverne kommer med eksem-
pler, og listen er ikke udtømmende, men 
fokuserer tankerne på opdelingen af 
energi, for at se på løsninger til optime-
ring af vores energiforbrug. I energipro-
duktionen kan vi prøve at producere 
energi, der ikke forurener. Ved at opti-
mere energiopbevaring og fordeling kan 
vi undgå spild, og adskille energipro-
duktion fra energiforbrug i tid og sted. 
Energiforbruget kan reduceres, så er der 
ikke brug for så meget produktion. 

Dette meget teoretisk tunge felt, bliver 
meget let visualiseret i en udstilling med 
dyr. 

Energiproduktion
Dyr spiser for at få energi. Mennesker 
får også energi af at spise, men derud-
over bruger vi utrolig meget energi på 
transport, opvarmning, belysning, pro-
duktion osv.. Det kræver energi fra an-
dre kilder end mad. For eksempel kan 
energien komme fra kulkraftværker, 
atomkraftværker, vindmøller og solcel-
leanlæg. I NaturBornholms udstillinger 
findes ensvarme og vekselvarme dyr. 
Dem bruger jeg til at fortælle om sam-
menhængen mellem energiproduktion 

og energiforbrug. Vores vekselvarme 
krokodiller bruger tydeligvis ikke meget 
energi, men ligger det meste af tiden 
stille på et lunt sted. Til gengæld skal vi 
kun fodre dem hver anden uge, så de 
indtager ikke meget energi. 

I vores Østersøudstilling kan man se 
en sæl, som er et varmblodsdyr i et 
koldt havmiljø. Det kræver et stort ener-
giforbrug for at holde varmen, så sæler 
må nødvendigvis spise meget. Og sæler 
spiser meget, men de har også en jagt-
fordel ved at være varmblodsdyr i det 
kolde vand, for de kan bevæge sig hur-
tigt. Der er altså sammenhæng mellem 
lavt energiproduktion og lavt energifor-
brug hos vekselvarme dyr, og høj ener-
giproduktion og højt energiforbrug hos 
ensvarme dyr. Dette er en god mulighed 
for at forklare mekanismerne i evolutio-
nen, at det ene er ikke bedre end det an-
det, men de dyr der har bedst balance 
mellem energi produktion og energifor-
brug klarer sig bedst.

Energiopbevaring
Energi opbevaring og fordeling vises 
fint i vores Østersøudstilling, hvor der 
er et foto af en overskåret sæl, så fedtla-
get ses tydeligt. Det er både til opbeva-
ring af energi, og isolerende(reducerer 

Krokodiller bruger meget lidt 
energi på at holde varmen og 
jagt, til gengæld spiser de kun 
meget lidt. Sæler bruger me-
get energi på at holde sig var-
me og jagte, til gengæld spiser 
de meget.   
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energiforbruget). Det er store omkost-
ninger for sælerne at danne så tykt et 
fedtlag.   

Det helt usædvanlige ved mennesker 
er at vi kan producere energi til hinan-
den, opbevare det i batterier, og sende 
det langt væk i ledninger. Med fossile 
brændstoffer er det let at sende energi fx 
i olietønder verden rundt, og brænde 
olien af, lige når vi har brug for energi-
en. Strøm der produceres af vedvarende 
energikilder bliver produceret når vejret 

er til det, fx når det blæser eller solen 
skinner. Med vedvarende energi må 
man enten vaske tøj, når vinden blæser, 
eller finde på nye måder for energiopbe-
varing og energifordeling. NaturBorn-
holm har en udstilling om det, fordi 
Bornholm er en test-ø for udvikling af 
intelligent strømfordeling. Og vi har el-
biler, hvor børnene kan lade poletter op 
i en stepmaskine. Poletterne kan de bru-
ge til at køre el-biler med.

 

Fotoet af en overskåret sæl  
viser det gode fedtlag (spæk), 
det både isolerer og opbevarer 
energi. 

Det er seriøs formidling af 
fremtidens energi, når der  
køres elbiler.
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Batterier til opbevaring af de strøm-
mængder vi bruger, bliver helt ureali-
stisk store. Og det er ikke al vore elfor-
brug vi kan flytte til natten, hvor det 
blæser meget. Det er for eksempel fjollet 
hvis vi kun må lave mad om natten. At 
opbevare strøm er en udfordring, der er 
ret stor, og derfor er der rigtig meget 
forskning og udvikling på det felt.   

Energiforbrug
Meget af den udvikling, der er sket med 
evolutionen reducerer energiforbruget. 
Jo mindre energi der bruges, jo mindre 
energi skal der produceres. I dyreverde-
nen bruges meget energi på jagt, flugt 
og varme, og det samme gælder også for 
mennesker. Vi kan bare godt lide at 
transport (jagt, flugt mv.) er i biler, og at 
vi ikke kun varmer kroppen, men hele 
bygninger. På NaturBornholm har vi 
udskiftet oliefyret med bjerg-,jord-, og 
akvarievarme, hvor en varmepumpe ud-
nytter varmen i jorden, undergrunden 
og overskudsvarmen fra vores Østersø-
akvarie. I en del af anlægget sker der en 
overførsel at varmeenergi, ved at kolde 
og varme rør ligger tæt op ad hinanden. 
Det samme princip bruger ænder, der 
står på kolde klipper eller is vinteren 
lang. Det blod de sender ned til fødder-
ne er først afkølet af det blod der kom-
mer op fra fødderne, fordi blodårerne 
ligger tæt op ad hinanden. På den måde 
reducerer ænderne deres energiforbrug. 
Der er meget at lære ved at undersøge 
dyreverdenen. Fugle og tidligere dino-
saurer har også udviklet det stærkt iso-
lerende materiale dun og fjer. Oprinde-
ligt var det ikke flyveegenskaber, men 
reduktion i energiforbrug til kropsvar-

me, der fik gang i udviklingen af fjer. 
På NaturBornholm skal man kikke op 
på vores spotlys, der tidligere var 350W 
pærer i, men nu er der udviklet pærer, 
der kun bruger 16W, men giver det 
samme lys.

Vi skiftede også 250 lysstofrør i udstil-
lingerne ud med LED-belysning, og re-
ducerede derved vores energiforbrug 
med 90%, og fik flottere lys. 

Elevernes opgave
Efter denne tur rundt i udstillingerne 
med fokus på energi og evolution, får 
eleverne til opgave at finde på løsninger  
til energiforbedringer inden for et af de 
tre felter, og i et begrænset område. 
Nogle skal finde en energioptimering i 
deres hjem, nogle på skolen, og nogle 
for hele kommunen. Når der er tid bru-
ger jeg bank-metoden, med at eleverne 
skal beskrive deres ideer, og sælge den 
til banken. Enten er det en dårlig idé, 
som banken ikke vil give udviklings-
penge til, ellers er det en god idé, der 
kræver mere udvikling, eller en fremra-
gende idé, der bare skal have startkapital 
til at sættes i produktion. Der går hur-
tigt sport i at få flest penge ud af ban-
ken, og det eleverne kommer hurtigt på 
mange gode idéer. Jeg foretrækker at de 
tegner en skitse af idéen, det øger krea-
tiviteten.

 o

Blodet afkøles før det kommer 
ud til fødderne, så ænder spil-
der mindre energi, på at stå 
på kolde klipper. 

 

Fra 350W til 16W. Så bruger vi mindre energi 
på belysning.
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Søren Kierkegaard skrev i 
1848 at man må vide hvad et 
menneske ved, for at kunne 
hjælpe vedkommende.  
Det gælder endnu.  
Det der er et godt råd for  
nogle, er selvfølgelig heder  
for andre. 

Skift dine karklude ud
Hvis du ikke allerede har skiftet de ud-
skældte pastelfarvede engangskarklude 
ud kan du begynde her. Kludene er 
blandt andet kendt for at udlede mikro-
plast (https://www.dr.dk/nyheder/ind-
land/bruger-du-engangsklude-gode-ra-

10 tips til et  
zero waste køkken

ad-til-et-liv-med-plastik), og kan nemt 
erstattes af enten en købt eller hjemme-
strikket karklud i bomuld. Muligheder-
ne er efterhånden mange og bomulds-
karkludene kan snildt vaskes og 
genbruges et utal af gange. 

af Sustain Daily
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Minimer dit madspild
Når der tales og skrives om – og tages 
billeder af – zero waste livsstilen er fo-
kus som oftest på plastikaffald og anden 
dagrenovationsaffald. Men et andet væ-
sentligt element af en zero waste livsstil 
og her altså også et zero waste køkken er 
madspild. Selvom vi i Danmark har re-
duceret mængden af madspild (https://
www.stopspildafmad.dk/madspildital.
html), så er og bliver det stadig et stort 
problem i Danmark. Den danske hus-
holdnings madaffald kommer op på 
hele 260.000 ton pr. år. Og du har sik-
kert hørt det før, men i kampen mod 
madspild giver det super god mening at 
lave madplaner. Det kan være svært at 
overskue at skulle lave en madplan i en 
travl hverdag, men det er intet mindre 
end et genialt værktøj. Du kan sætte dig 
i ro og mag og beslutte dig for, hvilken 
mad du og måske din familie gerne vil 
spise ud fra, hvad du allerede har i ska-
bene og hvad der er i sæson. Opgaven 
med at lave aftensmad kan uddelegeres 
på forhånd og handlelisterne kan skri-
ves udførligt, så du kun kommer hjem 
med det, du rent faktisk har brug for.

Tjek hvad du har før du køber
Man kan hurtigt blive forført af den 
strømlinede zero waste bevægelse på 
instagram, hvor du ikke ser andet end 
stålsugerør og række efter række af 
komplet ens patentglas med dymo-
mærkater. Og det er da utrolig pænt og 
vi er også fortalere for, at den bæredyg-
tige livsstil sagtens kan gå hånd i hånd 
med æstetik og godt design. Men når du 
er midt i at omlægge din livsstil til må-
ske at være lidt mere zero waste, giver 
det rigtig god mening at åbne dine 
(køkken)skabe og se, hvad du allerede 
har, som kan bruges på nye måder. Det 
er nemlig ikke sikkert, at alle zero waste 
tips fungerer for dig og din hverdag. Det 
er både ærgerligt og spild af penge og 
miljø at have købt et komplet zero waste 
sæt, hvis du kun bruger halvdelen af tin-
gene. Prøv i stedet nogle af vores zero 
waste tips af og se, hvad der giver me-
ning for din hverdag og hvor det derfor 
også giver mening at investere i nye, 
smartere zero waste løsninger.

Vælg redskaber i træ
Et andet sted at tage fat er ved dine red-
skaber. Særligt dem du ofte er nødt til at 
skifte ud som eksempelvis din opvaske-
børste. Du kan med fordel skifte den 
traditionelle opvaskebørste i plastik ud 
med en af FSC certificeret træ og måske 
endda en, hvor selve børstehovedet kan 
skiftes ud. På den måde er det en mini-
mal del af opvaskebørsten, som rent 
faktisk går til spilde. Og i samme om-
gang kan du også bytte den traditionelle 
grydesvamp ud med en loofah eller an-
den svamp lavet af naturlige materialer. 
Grydesvampen indeholder nemlig lige-
som engangskarkludene mikroplast, der 
skylles ud i havene når vi bruger dem 
under opvasken.

Tænk i stofløsninger
Udover det famøse stofnet, du medbrin-
ger når du handler ind, kan stof også 
bruges som zero waste alternativ til an-
dre ting i dit køkken. Kan du ikke und-
være din filterkaffe kan du eksempelvis 
skifte engangsfiltrene ud med et filter i 
stof. Eller du kan bruge poser af stof til 
at opbevare dit brød i – også når det 
skal fryses ned! Vil du gerne tage skrid-
tet videre kan du også prøve at undvære 
køkkenrullen. Brug i stedet din hjem-
mehæklede karklud eller hav en boks 
med klude (klippet ud af eksempelvis et 
bomuldslagen) som du kan bruge i ste-
det for køkkenrullen. Når kludene er 
brugt smides de bare til vask og kan 
bruges igen og igen.
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Drop engangskaffe filtre  
og teposer
Rigtig mange danskere starter dagen 
med en kop velduftende kaffe og langt 
de fleste brygger deres kaffe på en måde, 
hvor der bruges et kaffefilter. Selvom de 
som hovedregel kan sorteres til bioaffald 
(https://jyllands-posten.dk/livsstil/mad-
vin/ECE10596493/koekkenrulle-og-kaf-
fefiltre-det-maa-komme-i-biospan-
den/), bliver det i længden til rigtig 
mange kaffefiltre. Og du kan relativt 
nemt spare dig selv og miljøet for den 
daglige udsmidning af filtrene. Der fin-
des en masse alternativer; du kan for ek-
sempel anskaffe dig en stempelkande, 
hvor et filter slet ikke er nødvendigt. Og 
det samme gør sig gældende, hvis du er 
passioneret tedrikker. De portionsanret-
tede teposer er nemlig for det meste 
fyldt med plastik. Derfor kan det give 
god mening at købe din te i løsvægt og 
anskaffe dig et teæg i metal eller, lige-
som med kaffen, bruge en stempelkande 
til at brygge din te. Det er ikke alene 
godt for miljøet, men ser også utrolig 
smukt ud!

Stop brugen af staniol  
og folie
Et på én gang nemt og svært sted at gøre 
noget ved, når du gerne vil gøre dine 
køkkenvaner lidt mere zero waste, er i 
dit valg af opbevaring af dine madvarer. 
To produkter, som nærmest er at finde i 
ethvert køkken er folie og staniol. Og 

det forstår vi godt, for det er jo en smart 
og nem måde at opbevare madrester og 
sørge for, at de holder sig friske. Men 
som alle andre engangsprodukter er de 
ikke særlig bæredygtige. Og flere under-
søgelser peger også på, at staniol er 
enormt energikrævende at producere 
(https://samvirke.dk/artikler/derfor-
skal-du-spare-paa-soelvpapiret) og der-
for belastende for miljøet. Prøv i stedet 
at gøre det til en vane at opbevare alle 
madrester i bøtter med låg – også dem 
du måske normalt ikke ville komme i en 
bøtte. Eller du kan kaste dig ud i enten 
at købe eller selv at lave dine egne bees-
wrap, som er et genanvendeligt alterna-
tiv til netop staniol og folie.

Skift til metalsugerør
De traditionelle sugerør i plastik er nær-
mest blevet et symbol på kampen mod 
plastik i særligt verdens have. Og det er 
der en rigtig god grund til. Sugerør en-
der ofte med at blive smidt i naturen og 
ligesom alt andet plastik nedbrydes det 
til mikroplastik (https://www.1million-
women.com.au/blog/straws-why-they-
seriously-suck/), som altså forbliver i 
naturens kredsløb. Og selvom der er de-
bat om, hvor mange sugerør, der faktisk 
forbruges årligt (https://www.nytimes.
com/2018/07/19/business/plastic-
straws-ban-fact-check-nyt.html), så er 
der vidst ingen tvivl om, at det lille styk-
ke plastik oftest er unødvendigt og mil-
jøbelastende. Heldigvis behøver du ikke 
undvære sugerør helt. I stedet for pla-
stiksugerørene kan du anskaffe dig gen-
anvendelige sugerør i metal til din 
drink, iskaffe, morgensmoothie eller til 
børnenes fødselsdagsfestligheder.
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Drop fryseposerne
Fryseposer bruges hele tiden og til rigtig 
mange ting. Lige fra madpakker til 
madrester, der skal fryses ned – og ofte 
bruges de kun en enkelt gang inden de 
ryger i skraldespanden. Men der findes 
alternativer til fryseposerne. I stedet for 
madpapir og plastikpose til den daglige 
madpakke kan det være en god idé at 
investere i en tætsluttende madkasse af 
eksempelvis metal. Den egner sig per-
fekt til de klassiske rugbrødmadder og 
kan bruges af hele familien. Når du skal 
fryse madrester ned tyr de fleste til fry-
seposerne, men du kan lige så snildt 
bruge stofposer til brød og bøtter med 
låg til andre madrester. Bare husk ikke 
at fryse (især varme) madrester i glasbe-
holdere med tætsluttende låg da du risi-
kerer, at de sprænger.

Lav din egen kompost
Det femte led i det klassiske zero waste 
dogme er rot eller råd. Og det er her 
idéen om en kompost giver rigtig god 
mening. Med en kompost kan du nem-
lig genanvende rigtig meget af dit ma-
daffald – omkring 1/3 af dit hushold-
ningsaffald kan kommes i en kompost. 
Det bliver i stedet til næringsrig kom-
post-jord, som du kan bruge i haven, 
urtepotterne eller i altankassen. Har du 
have findes der en masse vejledning om, 
hvorvidt du skal vælge en åben eller 
lukket, varm eller kold komposterings-
metode. Bor du i lejlighed eller vil du 
helst have en indendørskompost benyt-
tes enten orme eller bokashi-gær. Læs 
blandt andet vores guide til at starte en 
kompost i din lejlighed (https://susta-
indaily.dk/livsstil/kompost-for-begyn-
dere/). Hvis du gerne vil blive klogere 
på kompost kan du læse alt, hvad der er 
værd at vide om kompost hos Kompost-
budene.

 o
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• Mit navn er: Andreas Kjær Hansen.

• Jeg er: 41 år.

• Jeg bor i: Helsingør.

• Jeg arbejder: Øresundsakvariet.

• Jeg har været naturvejleder: i 12 år, 
er Ugle fra hold 26.

• Kæledyr/husdyr: 2 katte – Miv og Lø-
vehjerte.

• I min fritid kan jeg godt lide at: Snork-
le, fiske og gå ture.

• Min yndlingsfarve er: Grøn.

• Mit yndlingsdyr er: Brandmand, fordi 
gopler er fascinerende.

• Mit yndlingstræ: Egetræet, fordi det 
er så stort, flot og imponerende.

• Det bedste ved at være naturvejleder 
er: At kunne inspirere andre.

• Det sværeste ved at være naturvejle-
der er: ??

• Hvis jeg ikke skal være naturvejleder, 
skal jeg være: Tømrer eller noget andet 
praktisk.

• Mit livs eventyr er/bliver: Mine back-
packerture til Sydamerika

• Når jeg bliver gammel, vil jeg gerne: 
Have tid til børnebørn og familie.

• Spørgsmålet fra sidste nummers  
ugleven (Helle-Marie): 
Har naturvejlederne en fremtid om 
20 år: Ja vi har en fremtid. Der er mere 
og mere efterspørgsel på autentiske 
oplevelser i naturen. Oplevelser på et 
bæredygtigt grundlag, hvor vi kommer 
tæt på naturen. Hele bevægelsen med 
vild mad og sankning.

• Hvilket spørgsmål vil du stille til  
næste nummers (hemmelige) ugleven: 
Er du overtroisk?

Mine  
ugle-venner

Lær dine kolleger bedre at kende
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Nysgerrig 
efter mere?

Bestil vores nye  
biologikatalog på

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

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

MACROLUP
Tag billeder og video med smart lille batteridrevet 
WiFi makrolup, med indbygget lys og 3 MP kamera.
Tilslut trådløst via WiFi til PC, Android, iPhone/iPad 
eller via USB til PC.

Download MicroCapture App - tilslut via WiFi.  
Det er enkelt og nemt.

Forstørrelse: 10-230x. 
Fokusområde: 10-50 mm.

Førpris 1.729,-

1.385,-
Varenr. 078107
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ISSN: 1601-8214

Kalender

10. oktober
Regionalt netværk Fyn/Trekanten – Lystfiskeri på kysten

11. oktober
Skolenetværket - projektorienteret undervisning

21. oktober - 25. oktober
Hold 32 – Kursus 3 - Naturvejledning for børn

27. oktober - 31. oktober
Jagtnetværket - Studietur til Tyskland - Jagtformidling for børn

8. november
Småbørnsnetværket – science for småbørn

13. november
Kulturhistorisk netværk – årsmøde

15. november 
Regionalt netværk syd/vest -  Faglig dag med "Bevægelse" som tema.

28. november
Regionalt netværk Fyn/Trekanten – årsmøde

Tjek også foreningens kalender på hjemmesiden:

http://natur-vejleder.dk/events/


