Naturvejlederforeningen i Danmark
Referat af ordinær generalforsamling
Lørdag d. 29. februar 2020, kl. 9:30 ‐ 16:00
Det Vilde Køkken, Klintevej 158, 4500 Nykøbing Sjælland
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og giver medlemmerne mulighed for at præge det
fremtidige arbejde. Bestyrelsen havde på forhånd opfordret alle medlemmer til at bidrage til og deltage i
den ordinære generalforsamling.

Dagsorden
01. Velkomst ved
formanden

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

02. Valg af dirigent

Jes Aagaard blev valgt som dirigent og sagde, at det jo gav god mening at skyde
mange nye tanker i gang på en skuddag.
Jes Aagaard konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
Stemmetællere: Mette Millner Raun, Rikke Vesterlund og Karin Winther

03. Beretning om
foreningens
virksomhed siden
sidste
generalforsamling

Bestyrelsen har før generalforsamlingen udsendt en skriftlig beretning sammen
med den endelige dagsorden og årsregnskab 2019 i nyhedsbrev og offentliggjort
den på naturvejlederforeningens hjemmeside den 13.2.2020,
http://natur‐vejleder.dk/for‐medlemmer/info‐fra‐bestyrelsen/ og via nyhedsmail
samme dag.
Formandens beretning (se også den skriftlige beretning, der er sat ind efter dette
referat):
Der blev fremhævet følgende nedslagspunkter:
 Det fine store fremmøde på denne lørdag.
 Start på strategisnakken på sidste årskonference på Bornholm
 De 3 værdier: Fællesskab, engagement og faglighed
 Starten på Krible Krable og velkommen til Kari og Lenette som ansatte i
projektet
 Tilskud til naturvejlederuddannelsen fra Friluftsrådet, og velkommen til
Mette som uddannelseschef på naturvejlederuddannelsen i regi af
foreningen
 Med 3 ansatte, er der skabt et sekretariat som fysisk holder til i NP
Skjoldungelandet
 Afslutning på Synlighedsprojektet – måske skal det lægge op til nyt
synlighedsprojekt
 Vild Mad 2.0 har fået tilskud fra Nordea‐fonden, hvori naturvejlederne
også er tænkt med ind i
 Nyt sundhedsprojekt stærkt i støbeskeen, sendes snart af sted til Nordea‐
fonden og der kommer afklaring i løbet af sommeren
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Vores Natur: Naturvejlederforeningen lykkes desværre ikke at blive
tilgodeset ift. ansøgningen.
Husk ”UGLEN” når I er ude
Nyt netværk af selvstændige naturvejledere har set lyset den 28.2 20
med foreløbigt 13 medlemmer
En forening med passende økonomi, som Torben Stenstrup har fået
ryddet op i og struktureret. Der er nu 380 betalende medlemmer (det
højeste antal i foreningens historie!)
Bladet NaturVejleder kommer fremover udelukkende som elektronisk
udgave. Tak til Rikke Vesterlund og Finn Lilltorp
Foreningen inviteret af miljøministeren til at deltage i drøftelser om
biodiversitet fremover.
Tak for et spændende år og tak for spændende bestyrelsesarbejde

Til formandens beretning kom der følgende bemærkning:
Arne Bondo: det hele startede i 1986, naturvejlederordningen blev permanent i
1989 og Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992. Meget stolt af det arbejde
som naturvejlederne og foreningen gør.
Med denne bemærkning blev beretningen vedtaget.
04.
Torben Stenstrup gennemgik regnskab for 2019 og konstaterede, at der nu er
Regnskabsaflæggelse 380 betalende medlemmer!
og godkendelse af
regnskab
Til regnskabet faldt der følgende bemærkninger:
 Karen Vestager: ønskede lidt dybere forklaring på
administrationsomkostninger, som Torben derefter gav (se også de
skriftlige noter der er udsendt sammen med regnskabet)
 Foreningen har som arbejdsgiver pt. udgifter på ca. 1,5 mio. til 3 ansatte
og kontorfacilitetsudgifter
 Kirsten spurgte ind til det internationale arbejde, og det blev forklaret
 Helle‐Marie Taastrøm: som revisor handler det meget om tillid, og det
gennemsyrer samarbejdet mellem regnskabsansvarlige og den interne
revision. Stor ros til Torben.
 Giuliano: dejligt at det er tydeligt, at foreningsøkonomi og
projektøkonomi er skilt ad
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus af generalforsamlingen
05. Præsentation af
Strategi 2025 og
afstemning herom

Der lægges ikke op til diskussion og ændring af formålsparagraffen i år, det kan
være det kommer i løbet af de næste år
Der skal drøftes 3 dele gennem dette punkt:
Del 1)
Vision, Mission og de 3 værdier: Engagement, Faglighed og Fællesskab.
Del 2)
De 4 målområder
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Del 3)
Handleplaner for 2020
Under bestyrelsen og Torbens præsentationen af punktet faldt der følgende
bemærkninger:
 Vigtigt at der er tilknyttet fagpersoner, som kan være med til at
dokumentere, at det vi gør som forening faktisk gør en forskel
 Ønsker om mulighed for kurser på områder der f.eks. handler om grafisk
facilitering og projektledelse
 Spørgsmål om navnet ”Ugleakademiet” skal fastholdes?
 Hvorfra kommer tallet 1000 medlemmer fra (det har bestyrelsen fastsat)
 Stort potentiale for at hente ”ikke‐ugle” medlemmer, det giver god
mening
 Det kalder på en oprydningsøvelse af alle vedtægterne gennem de næste
år
 Man skal passe på at partnerskaber også skal være ligeværdige, også
økonomiske – det skal en partnerskabsstrategi også beskrive
 Overveje partnerskab med fonde – som en vigtig del af
partnerskabsaftaler
 Bekymring for hvordan medlemmerne involveres i større projekter (både
i initiering, ansøgning og eksekvering)
 Partnerskaber skal også ud og være en del af de regionale og faglige
netværk
 En stor styrke, at der er nem kommunikation mellem bestyrelsen og
medlemmerne. Derfor vigtigt at fastholde variationen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Under drøftelsen af den samlede strategiplan 2025 faldt der følgende
bemærkninger:









Rikke Vesterlund (mission) vi tager ansvar for – bør ændres til ”vi tager
medansvar for”
Rikke Mortensen: der mangler begrebet ”bæredygtighed”
Vision: den ypperste sætning. Bæredygtighed ligger i ordene ”passe på
den”
Giuliano: hvad forstås der med begrebet ”direkte naturvejledning”?
Hvorfor lige netop 1 mio. mennesker? Det kunne f.eks. også være ”en
stor del af befolkningen”
Jacob Jensen: mission om 1 mio.: det er det at tage 1 mio. mennesker ud
i naturen, som vi tager ansvar for.
Bondo: en forpligtigelse til at give tilbage til det internationale samfund
(nationale og internationale partnerskaber). Næste Krible Krable, så skal
den internationale dimension med
Bjarne: har vi som forening en etik, der kobles på bæredygtighed, og
hvad med Natursyn?
Jacob W: et ”Code of conduct” kan hjælpe på etik‐begrebet
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Rikke Mortensen: det vil også kunne være et redskab ift. at vi er en
medlemsforening som arbejder i samme retning
Christian Blicher: (vision), at vi skal formidle naturen – det kunne også
skrives som vejledning. Altså Formidling/Vejledning?
Jacob Jensen: ordet ”formidling” kan varetages af en brede skare end
”vejledning”
Naturvejledning er én del, naturformidling kan opfattes bredere.
Jes: vision og mission handler om hvor vi gerne vil bevæge os hen, den
vej vi gerne vil gå. Det handler ikke om alt det man ikke må
Finn: fremhæve ”formidling” som vores kerneydelse, DNA – i stedet for
ordet ”Natur”

Beslutning: Fastholde ordet ”ansvar”. Bæredygtighed ligger i ordene ”passe på”
Tilføje ordet ”internationalt/nationalt” ift. Missionen. Fremhæve ”FORMIDLE
NATUREN” i vison.
Ift drøftelsen om de 4 indsatsmål faldt der følgende bemærkninger
#1 (ingen bemærkninger)
#2 (ingen bemærkninger)
#3:
Vi skal også opføre os professionelt – det gøres ikke ved gratis ydelser. Ikke bare
fordi det er en god sag. Fælles opgave i at prissætte vores ydelser
Skriv: ”får øje på vores fælles potentiale
#4:
Torben: ”høj integritet og frihed” handler også om at prissætte vores viden,
evner og ydelser
Peter Laurents: dejligt at vi er ved at skabe en forening med mere kant, med
mere politisk virke. Vi kender ikke fremtiden, men det er en flot pakke der er
fremlagt. Fantastisk med perspektiver i denne strategi og en professionaliseret
forening
Karin Winther: voldsomt begejstret, at vi definerer os selv og inviterer andre med
Beslutning: ordet ”fælles” indarbejdes under #3
Handleplan 2020 blev gennemgået med følgende bemærkninger:
 Handleplan – et dynamisk arbejdsredskab for bestyrelsen – en måde at
gøre det operationelt på
 Øget samspil mellem naturvejledere og arbejdsgivere – et samspil der
skal gå begge veje, så også naturvejlederne kan være med til at løfte
ønsker/opgaver for arbejdsgiverne
 Gennemgående handler det rigtig meget om tydelig og høj klar
kommunikation: både internt og eksternt. Det kunne være en
kommunikationsplan og hjælp fra medlemmerne
Forsamlingen blev således enige om 3 ændringer til det fremlagte:
 Begrebet ”formidle” fremhæves
 ”nationale og Internationale” kommer med
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Begrebet ”Fælles” indsættes

Med disse 3 mindre ændringer blev 2025 strategien vedtaget med stor applaus
06. Indkomne forslag

Vedtægtsændringer
1) Fra ”Naturvejlederforeningen i Danmark” til ”Naturvejledning Danmark”
og adresseændring vedr. hjemsted. Begge forslag blev enstemmigt
vedtaget
2) Indsupplering af bestyrelsesmedlemmer samt beslutningsdygtighed mv.
Ved håndsoprækning var der flertal for at vedtage forslaget med 52 for og 3 imod
samt en række blanke.
Ny grafisk identitet:
”Forslag til proces” blev enstemmigt vedtaget med 54 stemmer for og 3 imod
sammen med en række blanke stemmer
Det skal bemærkes, at deadlines for processen rykkes, så der gives bedre tid

07. Valg af formand,
bestyrelse,
suppleanter og
revisorer

Valg af formand: Jakob Walløe Hansen blev valgt med stor applaus
Bestyrelseskandidater (i alfabetisk rækkefølge), der blev valgt for 2 år:
‐ Christine Røllike Ditlefsen
‐ Louise Liv Holm
‐ Peter Laurents
‐ Søren Rafn
Bestyrelseskandidat der blev valgt for 1 år:
‐ Bodil Espersen
Valgt som bestyrelsesuppleanter for 1 år:
Inge Christensen (valgt som 1. suppleant)
Katrine Levinsky (valgt som 2. suppleant)
Revisorer:
Helle‐Marie Taastrøm blev valgt for 2 år.
Ole Rasmussen (på valg i 2021):
Suppleant: Rikke Vesterlund (valgt for 1 år)
Suppleant: Kristian Blicher Friis (valgt for 1 år)

08. Godkendelse af
budget for
indeværende år,
samt godkendelse af
budget og
kontingent for det
efterfølgende år
09. Eventuelt

Torben Stenstrup gennemgik budgettet og der faldt følgende bemærkninger:
Karen Vestager: i en opstartsfase kan man overveje om Ugleakademiet vil give
overskud
Med den faldne bemærkning godkendte generalforsamlingen budgettet for 2020
og 2021 med applaus



Karin Winther: Årskonference 2020: der kommer meget snart mulighed
for tilmelding. Der er booket overnatningspladser og håber på mange
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deltagere og masser af synlighed ‐ også på Naturmødet. Husk også
kåringen af ”årets naturformidler”.


Giuliano: repræsenterer foreningen i arter.dk arbejdet. Den første
udgave vil blive præsenteret på Naturmødet 2020. Spørg gerne ind hvis
interesse.



Kari Hald om Krible Krable: midt i spændende proces, udvikler undervejs.
ift. KribleKrable 2021 vil der blive større medlemsinvolvering. Ny
hjemmeside www.kriblekrable.dk



Jacob Walløe: takkede Carina og Dieter (afgående medlemmer) for
veludført bestyrelsesarbejde og overrakte desuden den lovede
håndlavede kniv til Rikke Vesterlund (som stoppede i bestyrelsen sidste
år).



Jakob takkede dirigent og referent.



Jakob takkede bestyrelsen for deres store engagement og stærke arbejde
gennem det sidste år.



Til slut en stor tak til Jørgen og Anna for skøn mad og dejligt husly.

Således opfattet, Mads Ellegaard

Godkendt af dirigent Jes Aagaard:

__________________________________
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FORMANDSBERETNING 2020
Formand: Jakob Walløe Hansen, Drosselholm, Nygårdsvej 43, 4500 Nykøbing Sjælland
Mobil: 23729463 - Mail: formand@natur-vejleder.dk - Web: natur-vejleder.dk

At det forgangne år blev et skelsættende år for Naturvejlederforeningen i Danmark, er ikke at overdrive
situationen. Indsatserne var mange og vil have en vidtrækkende effekt på hvordan vi opfatter foreningen i
fremtiden. Mange har bidraget til en positiv forandring og for det skal I alle have en stor tak!
Når vi mødes i Odsherred lørdag den 29. februar er det første gang i mange år, at den ordinære
generalforsamling ikke indgår som en del af Årskonferencen, der i år ligger i Hirtshals, i dagene op til
Naturmødet i maj. Datoen for generalforsamlingen er valgt ud fra et behov for at kunne iværksætte
strategien og dertilhørende handleplaner, med et klart mandat fra en forsamling og med en godkendelse af
et budget, der afspejler indsatserne. Mere om strategien nedenfor.
Der er i min årsberetning flere nedslagspunkter, som jeg vil vælge at fokusere på, men en af de, for
fremtiden, vigtigste processer har været at udfærdige foreningens nye strategi. Arbejdet blev reelt startet
tilbage på et efterårs‐seminar i 2018, men for alvor kickstartet på Bornholm til Årskonferencen, hvor
næsten 150 medlemmer tog fat på fremtidens forening. Det var stort – og bidraget udgør kernen af det
endelige resultat, som I alle kan læse mere om i materialet, der fremsendes sammen med årsberetningen
og ikke mindst høre mere om, hvis I vælger at deltage på generalforsamlingen, hvor den præsenteres og
skal godkendes.
Strategi‐arbejdet har i stort omfang bestået i at finde ind til kerneværdierne. Det var ikke nemt, skulle det
vise sig, men der var alligevel tre værdier, der stak ud; engagement, faglighed og fællesskab. Tre værdier,
der på kryds og tværs gennemsyrer, det at være naturvejleder i Danmark, og som definerer vores
arbejdsmåde og vores aftryk på omverdenen og de mange mennesker, vi årligt møder på vores vej.
I oktober arrangerede foreningen en mindre strategi‐konference hos Nordea‐fonden i Heerings Gaard. Her
var fokus på naturvejledning som en ressource. En række oplæg, gode debatter, workshops og en masse
indspark bidrog ligeledes til den endelige udformning af strategien. Tak til Nordea‐fonden for den store
støtte, det var at vi kunne låne lokale og blive bespist.
Og så naturligvis ingen strategi uden indsatsmål. Her er valget faldet på kompetenceudvikling, flere
medlemmer, partnerskaber og en stærk forening. For hver af målene, er der ydermere udfærdiget en
handleplan, der for nuværende rækker året ud – og fem år frem. Gennem indfrielsen af disse mange
delmål, er det bestyrelsens drøm, at foreningen skal komme ud på den anden side, som en solid spiller på
naturformidlingsområdet. Som en professionel organisation, der kan mestre både det enkelte medlems
ønsker, men også begå sig på den store samfunds‐scene, hvor vi gerne vil være med til at kunne sætte
dagsorden på en række punkter, der ligger vores naturglade hjerter nær.
Bestyrelsen ser frem til at præsentere Strategiplan 2025 for jer ved den kommende generalforsamling.
I det forgangne år kom foreningens store Novo Nordisk‐finasierede projekt, Krible Krable, for alvor i gang. I
foråret blev Kari Hald ansat som projektleder, lige i tide til ‐ for fuld musik ‐ at prøve at rulle projektet ud for
naturvejledere, pædagoger, lærere og Danmark. I efteråret fik Kari hjælp, da Lenette Schunck Svendsen
blev ansat som projektmedarbejder og sammen med styregruppen for projektet, er der sat retning på
projektet, igangsat en masse tiltag, søsat delprojekter, besøgt mange folk og steder og ikke mindst brugt en
masse penge. De har i det hele taget haft sygt travlt med at forme et kæmpe projekt, der vil dominere
vores forening i en årrække. Sejt arbejde, Kari og Lenette! I kan høre mere om KK 3.0 på
generalforsamlingen, hvor Kari og Lenette har taletid.
Jeg tør godt skrive at der ingen naturvejledning er i fremtiden, hvis ikke det var for en fortsættelse af
Naturvejlederuddannelsen. Heldigvis blev der fra Friluftsrådet i 2018 landet midler til hold 32 og 33,
således at ikke bare kan uddannelsen fortsætte, men den bliver også en smule anderledes i fremtiden. Der
arbejdes på flere fronter for at se hvordan man kan skabe rammerne for en mere åben
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uddannelsesplatform. Der søges også mod en platform, der kan understøtte allerede
uddannede uglers
behov for yderligere efteruddannelse. Den åbne platform kan måske også være med til at finansiere
fremtidige uddannelseshold og bidringe foreningen midler. Vigtigt er det at forstå, at den næste tid
kommer til at gå med at udvikle og lande nogle bæredygtige modeller, der samtidig man sikre den rette
naturvejleder‐ånd på uddannelsen. Dertil var det alletiders scoop, at det i efteråret lykkedes bestyrelsen at
gøre kur til Mette Aaskov Knudsen, der om nogen i Danmark, kender uddannelsen indefra. Mette er således
fra 1. januar 2020 ansat i Naturvejlederforeningen til at varetage uddannelsen, i udgangspunktet på en 2‐
årig kontrakt. Jeg er dog sikker på at det vil lykkedes Mette, Uddannelsesudvalget og Uddannelsesrådet at
finde de fornødne midler til at kunne bringe uddannelsen videre ud over hold 33, således at Mettes rolle
som uddannelsesleder kan fortsætte i en rum tid fremover.
Med tre ansatte og et behov for at kunne mødes et centralt sted til møder og vigtige samtaler, blev der i
foråret etableret nogle få arbejdspladser på Ledreborg, hvor vi blev tilbudt at indgå i kontorfællesskab med
Nationalpark Skjoldungernes Land. Her har det sidenhen udviklet sig til at være foreningens de facto nye
sekretariat, og i skrivende stund er Kari, Lenette og Mette begyndt at indtage 1. sal, der i samme moment
er blevet renoveret til formålet. Her fra vil megen spændende naturvejledning udfolde sig i fremtiden.
Netop i samarbejde med Skjoldungerne lykkedes det også i 2019, at få færdiggjort det gamle
Synlighedsprojekt, der i sin tid var bevilliget midler til fra Friluftsrådet. Projektet har bl.a. genereret en
genoplivning af den offentlige Facebook‐side, en række videoer og ikke mindst en række vidensblade. Alt i
alt en god afslutning på et projekt, der har leveret på en front, hvor der i den grad var brug for fornyelse.
Det kan meget vel tænkes at bestyrelsen beslutter at arbejde videre på en Synlighed 2.0 i fremtiden.
Vild Mad har i 2019 levet sin egen lidt mere skjulte tilværelse, men især Mia Lindegaard har fået sat gang i
en udvikling af projektet, og i takt med at MAD har indhentet midler hos Nordea‐Fonden til en udvikling af
konceptet, er der lagt i ovnen til en forstærkning af projektet – for hvilket Mia og Mikkel‐Lau allerede
arbejder på en 3.0. I kommer med sikkerhed til at høre mere, men for mere omfattende info om Vild Mad,
kan I sidst i beretningen læse Mias opsummering af projektet for 2019.
Bestyrelsen har i nogen tid afsøgt mulighederne for at udvide projektporteføljen med endnu et par store
projekter, og gerne på sundhedsområdet. Derfor var det et stærkt kort, der pludselig meldte sig på banen i
efteråret – i form af Eva Skytte. Efterår og vinter er således gået med at udfærdige et projekt, som
bestyrelsen er parat til at fremsende til en af de større fonde i Danmark. Bliver projektet finansieret vil
sundhed komme til, på en helt ny måde, at være en del af vores profil i fremtiden. Tak, Eva, for indsatsen; vi
krydser fingre!
Med Danmarks Jægerforbund som primus motor og sammen med bl.a. Danmarks Naturfredningsforening,
indgik Naturvejlederforeningen så småt i arbejdet med at få Danmarks børn tilbage til naturen. Det fælles
formidlingsprojekt for de grønne organisationer har en vision om at skabe en grønnere generation af børn
og unge. Det ligger sig selvsagt tæt op af foreningens formålsparagraf, hvorfor vi naturligvis holder os til og
ser frem til at kunne tage fat på arbejdet – skulle midlerne findes til det.
Vores Natur er navnet årets store natur‐satsning og naturligvis bød vi ind med en ansøgning til den store
projektpulje hos Friluftsrådet. Intet var mere klart end at foreningens mange stærke kompetencer skulle
være en gennemgående figur i projektet og at foreningen skulle have en koordinerende rolle for de fem
fyrtårnsprojekter. Helen Holm stod i spidsen for en omfangsrig ansøgning, der involverede aktiviteter og
ikke mindst oplægget til at indsatserne i 2020 skulle have en mere bæredygtig effekt og forankring.
Desværre gik den ikke igennem og vi må på anden vis prøve at finde ind til hvordan vi kan udfylde den rolle,
bestyrelsen synes falder bedst ind under naturvejledning. Tak, Helen, for indsatsen – vi holder på.
Selvsamme Helen tog i 2019 skridt til at oprette et netværk for selvstændige. Og hvad er mere velvalgt i en
tid, hvor freelance‐arbejdet fylder mere og mere for flere af os – og samtidig kan være en måde, hvorved vi
kan styrke vores appel ud af til, åbne mere op for nye medlemmer og i det hele taget signalere at vi forstår
at følge med tiden. Første møde i netværket finder sted i Odsherred den 28. februar, dagen inden
generalforsamlingen. Kontakt gerne Helen for flere oplysninger.
Generelt har foreningens netværk det godt – både de regionale og de faglige – og bestyrelsen mærker til
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møderne hvordan I, som medlemmer, kærer jer for arbejdet, der udføres i og omkring
bestyrelsen, og
hvordan I lyster at bakke op om det. Der bliver afholdt kurser, fundet nye tovholdere og ikke mindst, som
ovenfor indikeret, også tænkt i nye baner for hvordan netværkene faktisk kan gøre en forskel. Netværkene
binder os sammen og er sammen med uddannelsen det vigtigste, vi som forening har ‐ so keep up the good
work.
Og så var året 2019 hvor der for alvor blev luget ud i medlemsoversigten og dermed også økonomien. Der
er vel dårlig en af os medlemmer, der på den måde, på et eller andet tidspunkt i løbet af 2019, der ikke har
været i kontakt med Torben Stenstrup. Der er nu et klart overblik over antallet af medlemmer, der i
skrivende stund lyder på 371 – måske det højeste nogensinde for foreningen. Det har skabt en ro på
økonomien; noget vi som en lille forening skal være meget tilfredse med. Fremtiden for økonomi‐ og
medlemshåndtering vil i 2020 komme til at gennemgå nogle ændringer, så det for fremtiden er nemmere at
fakturere, bogføre og drive en professionel forretning. Stor tak til Torben, der har lagt en stor ære i at gøre
det her færdigt på ordentlig vis.
2019 var også året, hvor der endeligt blev taget beslutningen om at NATURvejleder i fremtiden kun
udkommer i en digital udgave. Det vil sikre en mere omfattende distribution af vores erfaringer og vi kan på
den måde nu ud til et større publikum. Markedsføringsmulighederne vil måske også være nogle andre, men
kalder klart også på en fornyet salgsteknik overfor de medlemmer, der kun så bladet som begrundelse for
deres medlemskab. 2020 vil nok være et overgangsår, hvor vi stille og roligt prøver et par nye muligheder af
for indhold, og så kan det godt ske, at 2021 vil se et helt nyt NATURvejleder. Det er dog vigtigt at holde sig
for øje, at bladet ikke skriver sig selv… og at der derfor stadig er behov for skribenter. Så skulle I sidde
derude med gode historier eller måske ligefrem en lille temaredaktør i maven, skal I blot henvende jer. Vi
skylder – sammen – at holde gang i delingen af vores mange evner som naturkyndige formidlere.
Landets statsminister, Mette Frederiksen, inviterede i årets løb også til en fælles indsats for biodiversiteten,
og selv om vi ikke deltog i opstartsmødet, stod det klart at vi skulle gøre os til. Så efter en pæn opfordring
til, af Lea Wermelin, at indgå i arbejdet, besluttede bestyrelsen sig for at give et høringsvar på Regeringens
biodiversitetspakke. Dette skete den 31. december og i skrivende stund, er der givetvis en del, der ser frem
til næste skridt i bestræbelserne fra Regeringens side. Bestyrelsen mener vi – som naturvejledere – udgør
en ufravigelig force på formidlingsfronten, og at Regeringens ambitioner om at udbrede kendskabet til
behovet for en større biodiversitet i Danmark, er helt afhængig af os.
Efter generalforsamlingen i 2019 satte bestyrelsen sig for at danne nogle nye udvalg og arbejdsgrupper, der
sigter på at brede arbejdet ud til flere medlemmer. Dette er en stor opgave og som et vigtigt element i
denne proces, blev der nedfældet en del nye kommissorier. Indsatsen skal nok betale sig, da flere af
udvalgene har fokus på medlemmer, nye medlemmer og ikke mindst på at skabe og sikre nye
indtægtskilder for foreningen.
Der vil altid være travlt i en bestyrelse, og derfor vil der altid være behov for gode kræfter og mange
hænder. Går du med lysten til at bidrage til omstillingsprocessen, være en del af styrehusets bemanding og
har drivet til at viderebringe den gode naturvejlederånd er der altid en plads til dig i bestyrelsen og/eller i
en af de dertil knyttede arbejdsgrupper. Del gerne opfordringen – om både dette og det stærke netværk,
der fx følger med et medlemskab af foreningen – og så er vi allerede godt på vej mod en styrkelse af
foreningen – hvor naturvejledning altid vil være det bærende element.
Det er med glæde jeg ser tilbage på et hårdt, men interessant 2019 og ser frem til yderligere et hårdt og
spændende 2020. Med strategien for øje – og de mange nye muligheder en indfrielse af handleplanerne vil
medføre, mener jeg der er al god grund til at se lyst på fremtiden for dansk naturvejledning.
Tak for 2019 – velkommen til 2020!
Jakob
Formand
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Bidrag fra Mia Lindegaard ang. Vild Mad
VILD MAD‐projektet har modtaget støtte på 6,8 mio. kr. fra Nordea‐fonden til at gennemføre VILD MAD
2.0 i 2020‐2022.
Støtten vil betyde at der hen over de næste tre år arbejdes videre med indsatsen for at få flere til at opdage
og bruge naturens spisekammer.
Med støtten fra Nordea‐fonden realisereres fire primære aktiviteter i de næste tre år:
∙ Etableringen af 50 sankespor på vandrestier i hele landet med formidling, der lyn‐guider i
sankning i naturen langs sporet.
∙ Udvikling af nye funktioner i den eksisterende app, som skal gøre det nemmere for alle at
downloade appen og begynde at sanke uanset vidensniveau.
∙ Engagere den danske befolkning i et nationalt citizen science projekt; den spiselige natur i
Danmark skal kortlægges. Den registrerede data rapporteres også i Miljøministeriets store
videnskabsprojekt “Artsportalen”.
∙ Understøtte den eksisterende VILD MAD‐formidlingsindsats ved videreuddannelse af det
etablerede netværk for projektets 50 tilknyttede naturvejledere, VILD MAD‐formidlerne.
Læs mere her: https://nordeafonden.dk/nyheder/vild‐mad‐bliver‐vildere
VORES NATUR – Vild Mad
Vild Mad fyrtårnet under VORES NATUR vil i løbet af 2020 afvikle events, hvor hele Danmark inviteres til at
smage på den danske natur og blive klogere på at bruge den i køkkenet.
Det kommer til at ske via en national kampagne med omkring 40 events med sankning/fiskeri/jagt som
skal skabe opmærksomhed om de vilde råvarer, d. 9.‐16. maj.
Samt via vilde middage en uge i efteråret der skal samle folk om tilberedning og middagsborde med
naturens mad.
Læs mere her: https://voresnatur.dk/vild‐mad
VILD MAD 3.0
Naturvejlederforeningen og MAD er endvidere i gang med tanker og idéer til en ansøgning til VILD MAD
3.0.

For yderligere info kontakt Mia Lindegaard Pedersen på mia.pedersen@snm.ku.dk
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