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Naturvejledning Danmark
Naturvejledning Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturformidlere samt
andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og
information om naturvejledning.

www.natur-vejleder.dk

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

Medlemsbladet NATURvejleder

Naturvejledernes årskonference

Bladet indeholder artikler og temastof om
naturformidling, debat, nyheder og »Tips og
Tricks«, der er relevante for naturvejledere i
hverdagen.

Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt.

Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet.

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.

Årskonferencen 2021
21.-23. April i Sønderborg

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk
På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK

v/ Jakob Walløe Hansen, Drosselholm, Nygårdsvej 43, 4500 Nykøbing Sjælland

Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk
Bestyrelsen:
Jakob Walløe Hansen (form.) formand@natur-vejleder.dk ...............2372 9463
Franz F. Holmgaard (næstform.)fho@jaegerne.dk................................6118 8393
Medlemsskab og adresseændring:
Bodil Sofie Espersen
bodil@havhoest.dk ............................2859 0965
Torben Stenstrup
Christine Røllike Ditlefsen
crditlefsen@gmail.com.......................5250 2448
kasserer@natur-vejleder.dk
Jacob Jensen
1234jacobjensen@gmail.com.............
Louise Liv Holm
liv@wedonature.dk.............................5155 6211
Web og nyhedsbrev:
Mia Lindegaard Pedersen
mia.pedersen@snm.ku.dk..................6130 5005
Mette Millner Raun
Peter Baloo Laurents
baloo@laurents.net ............................3062 4542
web-ugle@natur-vejleder.dk
Søren Rafn
srafn@me.com....................................6089 9018
Inge Christensen (supp.)
ict@albertslund.dk.............................2870 7977
Katrine L. Moestrup (supp.)
kmoestrup@hotmail.com...................2812 5828
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Kære alle,

Med vores gode blik for synergier, inddragelse af frivillige og store viden om netop
naturen og dens værdier, kan vi gå ind og løfte et produkt og skabe nogle smukke
alt-i-en oplevelser for gæsterne derude. Det gør os til et eftertragtet brand og giver
os en enestående mulighed for at styrke vores organisation, sammenhold og fælles
skab.
Og i denne tid, hvor de fleste af os er hjemsendt fra arbejde og på sin vis afskåret fra
en normal hverdag - er der måske om noget et endnu større behov for netop det;
sammenhold og fællesskab.
Så selvom de mange festivaler måske på nogen punkter - eller normalt - skal ses
som modpoler til de sociale medier, kan det godt være at vi i denne tid skal bruge
netop de sociale medier til at stå sammen - og fortsat engagere befolkningen - til en
rigtig brug af naturen.
Her er det at erfaringen for at tænke på tværs bliver en stærk evne. Vi kan med vo
res indsigt i formidlingsverden være med til at skabe nogle alternative rammer - for
læring, for undervisning eller bare helt simpelt for nærvær.
Så fortsæt endelig med at afholde ‘festivaler’ - ved, i al den stund vi er låst, at gøre
jeres engagement (endnu mere) digitalt med ny inspiration til oplevelser, undervis
ningstiltag, live feeds, blogs etc. - så når familierne derude ikke længere kan udstå
hinanden indendøre, kan gå udendørs - og blive klogere på hinanden og virkelighe
den. For som Astra (indirekte) udtrykker det; naturen handler om virkeligheden.

Jakob Walløe Hansen
Naturvejledening Danmark

Foreningens leder

i disse år synes festivaler at være sagen, hvis man gerne vil ud med et budskab, der
skal fæstne sig. Derfor er det nok ikke uden grund, at der rundt om i landet hvert år
afholdes en lang række festivaler og events. Ved en meget stor del af dem indgår na
turen som emne på en eller anden måde - og hvorfor skulle den ikke - det er trods
alt heri en stor del af samfundets sammenhængskraft ligger gemt. Og derfor er na
turvejlederne selvfølgelig også ofte repræsenteret.

Pas godt på jer selv derude!

Bedste hilsner
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Fordybelse:
Fra Naturvidenskabsfestival
til Min vildeste idé

Af Pernille Haugaard Jensen,
undervisnings- og udviklingsansvarlig ved Naturcenter
Amager Strand

Til Naturvidenskabsfestivalen
2019 satte vi på Naturcenter
Amager Strand fokus på
fordybelse.
Syv 3. klasser besøgte os i uge
39, og kom igen i uge 46, hvor
de afsluttede deres projekt
med en flot arbejdstegning,
som vi sendte ind til konkurrencen ”Min vildeste idé”.
Det skabte fordybelse og
refleksion hos eleverne og
resulterede i masser af fantasifulde ideer.
Hvorfor fordybelse?

Hvis vi skal tage springet fra en god op
levelse til en lærerig oplevelse, er genta
gelsen essentiel. På naturcenteret ople

6

ver vi ofte, at de besøgende skoler kan
have svært ved at finde tid til grundig
opsamling, når de vender tilbage på
skolen efter en naturvidenskabsfestival
eller et undervisningsforløb. Derfor ud
vikler vi vores forløb, så de rummer
mulighed for genbesøg og fordybelse for
eleverne. På samme måde var fordybelse
et centralt mål med årets naturviden
skabsfestival, hvor eleverne arbejdede
op mod konkurrencen ‘Min vildeste idé’.
Her genbesøgte de deres idéer, tanker
og modeller efter nogle uger, hvilket
skabte rum til refleksion, fordybelse og
endnu bedre læring.

Hvorfor en cigaretskodsopsamler?

Udgangspunktet for naturvidenskabsfe
stivalen tog sit afsæt i resultaterne fra
den store affaldsindsamling, hvor der på
landsplan blev indsamlet mere end 1,5
mio. cigaretskod. På stranden kan ele
verne med egne øjne opleve, at trods af
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faldsindsamlinger er problemet med ci
garetskodder på stranden desværre
langt fra løst.
Det er vores erfaring, at eleverne fin
der det motiverende at arbejde med
problemstillinger, de kender fra hverda
gen og finder meningsfulde. Denne er
faring understøttes af resultaterne fra
NEUC’s rapport “Foranalyse til nationa
le kampagner om naturvidenskab 201921”.

“Unge motiveres
af følelsen af
at gøre en forskel
for andre og for
deres egen fremtid.”
Kilde: NEUC: “Foranalyse til nationale
kampagne om naturvidenskab 2019-21”
Hent filen her...

Brevet til lærerne:
Kære elever og lærer

Vi har et problem på Amager Strand, som vi
gerne vil have jer til at hjælpe os med at løse.
Affaldsindsamlingen har i foråret 2019 haft
fokus på at samle skod. På Amager Strand
blev der indsamlet 10.000 stk. - så det er et
stort problem for vores strande og havet, at
der smides så mange cigaretskod på stranden. Der er plastik og andre forurenende
stoffer i skod. Så hjælp os med at finde en
metode, så vi kan få indsamlet/opsamlet alle
skod. I skal med udgangspunkt i Engineering
finde et bud på en løsning til at undgå, at der
flyder med cigaretskod på Amager Strand og
komme med ideer til, hvordan man undgår,
at folk smider deres skod.

Hvorfor de store kampagner?

Det er en stor hjælp for naturcenteret at
læne sig op ad de store kampagner, som
allerede har et veludviklet koncept og et
bredt publikum. Særligt fordelagtigt er
det dog, at det allerede er inde i lærer
nes planlægning, at uge 39 er dedikeret
til Naturvidenskabsfestivalen.
Konkurrencen ”Min vildeste idé” bliver
afgjort til udstillingen Science Expo d.
19.-21. april i Lokomotivværkstedet i
København. Her er alle skoleelever vel
komne til at komme og blive inspireret
til endnu flere gode ideer, og i løbet af
dagen vil vinderne af de forskellige kate
gorier blive udtrukket. Eleverne bliver
både motiveret af konkurrenceelemen
tet, men det er også en afgørende faktor,
at emnet er relevant, og at der er et
overordnet formål med det arbejde, de
udfører.
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Forberedelse på Skole

I skal introducere emnet til klassen, ind
del eleverne i grupper, giv intro til Engi
neering. Herefter skal grupperne finde
bud på løsninger til at undgå, at der fly
der med cigaretskod på Amager Strand
og udarbejde en arbejdstegning, der
skal danne grundlag for deres arbejde
på naturcenteret.

Naturvidenskabsfestival på Naturcenteret

Eleverne kommer til at arbejde i deres
grupper med udgangspunkt i deres ar
bejdstegning og Engineering-metoden.
Eleverne arbejder praktisk på naturcen
teret – vi har værktøj og materialer – så
eleverne kan udarbejde en miniprototy
pe og afprøve den på stranden, max
størrelse A4.

Efter besøget

I tager prototyperne og arbejdstegnin
gerne med hjem og overvejer, hvilke
forbedringer I vil tilføje i uge 46. Husk
at tage billeder af elevernes prototype.

Genbesøg på Naturcenteret

Her kommer klassen retur med arbejds
tegninger og foto af deres prototype.
Hver gruppe skal overføre deres ar
bejdstegning af prototypen til et A3-pa
pir, max 2 cm tykt. Herudover skal ele
verne fremlægge deres produkter for
klassen. Vi sørger for at indsende teg
ningerne. Husk fototilladelser og delta
gerblanket, vi sørger for at tilmelde klas
serne.
o

Læs mere:
https://ungeforskere.dk/min-vildeste-ide
eva.dk/grundskole/undervisning-set-elevernes-oejne
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Big Bang

– konference for undervisere i naturfag

Af Helle Thuesen Westergaard,
naturvejleder i Vejle
Kommune.

Big Bang har gennem tiderne
været den højst prioriterede
konference, både af mig selv
og mine skiftende arbejds
givere. Det giver mening for
begge parter, at natur
vejlederen høster ny fagviden,
får inspiration til naturvejledningen og bliver klogere på
grej, udstyr og samarbejdsmuligheder.
Alle, der beskæftiger sig med naturfag
for børn og unge, kan have glæde af Big
Bang. Med mere end 1500 deltagere er

8

det en ret stor konference, der heldigvis
kører på skinner takket være de garvede
folk i kulisserne. Programmet består af
ni forskellige spor med overskrifter så
forskellige som ”Elevernes praktisk un
dersøgende arbejde” til ”Engineering og
teknologi” og ”Store opdagelser”. Der er
således både fokus på det didaktiske og
det naturvidenskabelige. Sporene varie
rer lidt fra år til år.

Guf for naturvejledere

For mig som naturvejleder er et spor
som ”Fremtiden er grøn” meget rele
vant. Her får man en masse inspiration
til undervisning i bæredygtighed. Få fx
inspiration til at bruge tang som bære
dygtig ressource, arbejde med FN’s ver
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densmål eller igangsætte science-aktivi
teter i børnehaven.
Sporet ”Samarbejde og overgange” er
også spændende for naturvejledere –
hvordan skaber vi bedre samarbejder
mellem formelle og uformelle lærings
miljøer, og hvordan styrker vi inklusio
nen i naturvidenskabelige fag?
Trænger man til at få tanket op på ny
viden, skal man besøge sporet ”Ny na
turvidenskab”. Her bliver den nyeste
forskning præsenteret – og det er sinds
sygt spændende at lytte til forskere, der
har opdaget, at Egtvedpigen ikke er fra
Egtved eller hvordan planters kemiske
forsvar er gemt i genetikken.

Planlæg dit program – og husk Plan B

Det gode ved programmet er, at man
ikke skal holde sig til et spor, men kan
shoppe rundt, som det passer. Det kan
være en udfordring, at der ikke altid er
plads til alle interesserede til de enkelte
oplæg, og derfor går man indimellem
forgæves. Det kan derfor varmt anbefa
les at have en prioriteret liste over oplæg
– og hvis der ikke er plads på prioritet 1,
er det med at skynde sig videre til prio
ritet 2 eller 3. Udnyt de indlagte gåpau
ser til rent faktisk at gå, for området er
ret stort.

Indpakning på højt fagligt niveau

Konferencen pakkes godt ind i interes
sante keynote oplæg, der samler delta
gerne. I år er det f.eks. astrofysiker Anja
C. Andersen, der indleder ballet. Også
om aftenen er der kræset for deltagerne
med en lækker middag suppleret af
sædvanligvis gedigen og tankevækken
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 1 • 2020

de underholdning – naturligvis med et
naturvidenskabeligt tilsnit. Fra de sene
ste år kan nævnes et smukt sæbebobles
how og en fascinerende demonstration
af manipulationens magt ved Jan Helle
søe.

Kæmpe messe-/værkstedsområde
sprængfyldt af inspiration

Ud over de mange oplæg og værksteder
er der et enormt messeområde med
masser af muligheder for at fyre sit bud
get af på spændende grej. F.eks. er der
fede stande med naturfaglig litteratur,
digitalt og analogt undersøgelsesgrej og
information om naturfaglige projekter,
man kan være en del af og engagere sine
elever i - mange husker nok myrejagten.
Du kan finde alt muligt fra spændende
opskriftsbøger om vild mad til det nye
ste inden for VR-teknologi og hvordan
man kan bruge det i uderummet.
Har du ikke allerede gjort det, bør du
derfor kraftigt overveje at overtale din
leder til at sende dig på Danmarks store
konference for naturvidenskab. Det er
godt givet ud.

BIG BANG
2021

Big Bang-konferencen
afholdes 24.-25. marts 2021
i Odense Congress Center.
Sæt allerede nu et kryds
i kalenderen!

Praktisk

• Afholdes årligt i foråret i Odense
Congress Center
• Varighed to dage – mulighed for
overnatning
• Pris 1595 kr. (i 2020 uden transport
og overnatning)
• Se mere på https://bigbangkonferen
cen.dk
		
o
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Danmarks største
naturvejleder-event

Af Mads Ellegaard,
naturcenterleder og natur
vejleder ved Ishøj Naturcenter.
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Den 20. april 2017 var Metro
og S-togene fyldt med små,
mobile stykker natur og 140
naturvejledere – samlet med
det formål at øge kendskabet
til naturvejledningen og det
blå uglelogo. Det skete som
en del af naturvejledernes
årskonference i København –
målene var både at skabe
synlighed blandt køben
havnerne, at få massiv presseomtale og ikke mindst at
skabe en fælles og stærk op
levelse blandt alle deltagerne.

Idéen til dette event blev skabt på en
tidligere årskonferencen, hvor vi arbejde
med regionale og nationale events, og
arrangørgruppen blev derfor ret hurtig
enige om at afprøve idéen i virkelighe
den; gennem et bevidst iscenesat arran
gement, at tiltrække stor opmærksom
hed. Samtidig så vi det også som et
event, der skulle være med til at udvikle
naturvejledningen i Danmark – at bryde
grænser, møde nye målgrupper og prø
ve anderledes.

Forberedelserne

Springet fra idé til virkelighed var stort.
Det handlede om tilladelser fra politiet,
fra DSB og Københavns Kommune. Det
handlede om at låne udstyr, trækvogne
og værktøj. Det handlede om rejseud
gifter, forplejning og ikke mindst hand
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lede det om at fastholde troen på, at det
te kunne blive stort.
I samarbejde med VNR.tv blev der
også skabt en 60 sek. film om ”Indenfor
10 minutter” fra Sydhavnens station og
ud på Vestamager – sammen med na
turvejlederne. Denne film blev vist på
samtlige tv-skærme i S-togene i ugerne
op til eventet.

Det praktiske

8 workshops, afholdt geografisk spredt
langs S-togsnettet, skulle resultere i 16
hold naturvejledere, som med hvert de
res lille stykke natur på en Zoo-træk
vogn, skulle tiltrække sig de rejsendes
opmærksomhed. På den måde fik delta
gerne set forskellige dele af den køben
havnske natur, blev klogere på biodiver
sitet og blev udfordret på både
kreativitet og naturvejledning. Det kræ
vede stort logistisk overblik fra arrangø
rerne og velforberedte workshopledere.

Eventet

Klokken 15 rullede samtlige 16 små
vogne, smykket med det store blå ugle
logo, ind i Metro og S-tog fordelt på 8
forskellige stationer, og de næste 2 timer
handlede det om at skabe opmærksom
hed og komme i dialog med de rejsende.
For mange naturvejledere var det faktisk
grænseoverskridende, at skulle skabe
kontakt med de mange rejsende, som
typisk sad med deres telefon eller stille
kiggede ud af vinduet. Men jeg skal da
love for at, der hurtigt skete noget. Ner
vøsiteten forsvandt som dug for solen,
da vi først oplevede hvor interesserede
både børn og voksne var i de små for
underlige stykker natur på vognene og
dialogen med de medlevende naturvej
ledere. Da klokken ramte 16 væltede na
turvejlederne op fra togene og samledes
”under uret” på hovedbanegården med
kæmpe smil og fantastiske historier om
mødet med passagererne og de utrolig
mange gode fælles oplevelser. I samlet
optog drog vi til Rådhuspladsen, hvor vi
formidlede naturoplevelse, naturforstå
else, undren, viden og meget mere til de
mange der gjorde holdt. Derfra gik tu
ren gennem København og tilbage til
årskonferencen.
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Sådan stod der i indbydelsen til Årskonferencen 2017
Torsdagens fælles event

I 2017 vil vi gerne udnytte at så mange naturvejledere samlet kan gøre en markant forskel, når
det handler om at synliggøre befolkningens muligheder for at møde en naturvejleder på dagen,
men så sandelig også resten af året.

Den blå ugle skal være endnu mere kendt!

Forestil jer 140 naturvejledere bemandet med små vogne fyldt med små stykker natur, rejser på
kryds og tværs af S-togs og Metro-netværket og udøver 1:1 naturvejledning direkte sammen
med passagererne. Med udgangspunkt i den faglige workshop skal der ”indrettes” 16 små
vogne, der hver især vækker opmærksomhed, nysgerrighed og ikke mindst med et indhold,
der indbyder til samtale. Mellem klokken 15 og 16 torsdag eftermiddag, bevæger vi os fra
stationerne ude i det storkøbenhavnske og ind mod Hovedbanen, hvorfra vi i samlet flok går til
Rådhuspladsen og derfra formidler budskabet om og kendskabet til naturvejledning og naturvejlederne. Eventen er en udløber af det store forarbejde vi gjorde på årskonferencen i 2015,
og vi håber at få stor opmærksomhed og fin pressedækning. Som tak for opmærksomheden
i S-tog og Metro, udleveres der et lupglas og en flyer, der tilsammen skal inspirere til at gå ud
på egen hånd og opleve diversiteten i den danske natur, og samtidig skabe opmærksomhed
om netværket af naturvejledere og vores kompetencer.

Pressen

Vi havde allieret os med Jes Aagaard –
som hjalp med gode råd og kontakter,
og ikke mindst samarbejde vi med An
ders fra VNR.tv som både skabte fil
men, der blev vist i S-togene, og sendte
vores forberedte pressemeddelelse ud til
sine mange kontakter. Derudover fulgte
hans kameramand nogle af holdene og
klippede en lille film sammen fra dagen,

som også blev sendt til Tv-stationerne.
Et Tv-hold fra DR fulgte også et af hol
dene gennem S-togene og bragte indslag
senere på aftenen. Den samlede presse
indsats gav altså pote og bl.a. følgende
medier bragte omtale, interviews og li
ve-optrædender:
DR P1, P3, P4, TV-Lorry og DR-TVa
visen samt den regionale avis Vestegnen.

Indenfor 10 minutter
Hvis du og din arbejdsplads er interesseret i at
fremme synligheden af den lokale naturvejledning, af den lokale natur, Naturparken, Nationalparken, Naturskolen, Naturcenteret mv. så er
en række naturvejledere pt. I gang med et pilotprojekt – støttet af Friluftsrådet og 15. juni fonden – som gennem lækre film, omtale og
app´en ”Indenfor 10 minutter” sammen med
VNR.tv vil bruge skærme i busserne til at inspirere især flere unge til at komme ud og opleve
den lokale natur og gerne møde en naturvejleder.
Du kan se filmen ”Indenfor 10 min” – Sydhavnen på https://vimeo.com/210774242
(prøv om du kan se alle de 9 gange uglelogoet dukker frem).
Hvis du vil høre mere om projektet kan du kontakte Mads Ellegaard på melle@ishoj.dk
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Økonomi

Både Friluftsrådet og Naturstyrelsen
lagde sammen med deltagerbetaling til
årskonferencen, midler til dette event,
fordi det netop også fokuserede på, at
det var en del af udviklingen af natur
vejlederne i Danmark, og det var abso
lut med til økonomisk at kunne gen
nemføre eventet, uddele indkøbte
materialer med uglelogo på, betale
transporten mv.

Sammenholdet og reaktionerne

Et sådant stort event har både en op
mærksomhedseffekt udadtil, men det
viste sig, at der faktisk også var en kæm
pe intern gevinst ved at gennemføre
eventet sammen. Det handlede både om
det faglige biodiversitetsindhold på
workshoppene og om at skabe de små
stykker natur sammen på holdene. Men
mest af alt handlede det om at vi stod
sammen, vi var spændte sammen, vi
snakkede sammen og vi gjorde det sam
men. Vi løftede i flok – vi løftede natur
vejledningen!
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Kan det gøres igen?

JA! Både lokalt, regionalt og nationalt.
Som ”metode” kan et fælles event både
styrke den faglige vinkel og den op
mærksomhedsskabende vinkel, men
den medfølgende oplevelse af fællesskab
er også meget stærk.
Det kræver planlægning, vilje og mas
ser af gå-på mod. Til gengæld er det en
fantastisk oplevelse at mærke ”suset fra
uglen”.
o

Se også Kenn Thomsen's billeder fra en reportage i sn.dk
https://sn.dk/Vestegnen/
Krabberne-tog-S-toget/
artikel/649601?rss

Foto: Kenn Thomsen
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Hvorfor prioritere
Naturmødet?

Af Mette Refshauge Foged,
naturformidler og udeskolevejleder ved Karpenhøj
Naturcenter.

14

Naturmødet er en smeltedigel
af små og store debatter,
aktiviteter for store og små
og alt sammen med naturen
og oplevelserne i denne i centrum. Mange organisationer,
foreninger, lokale kommuner,
politiske partier mm har en
stand på Naturmødet, hvor
man kan få en snak om deres
virke og arbejde, men hvor
der også foregår debatter og
aktiviteter om natur, naturpolitik, natursyn, aktiviteter i
naturen osv.
Derfor valgte vi i 2019 som
arbejdsplads og naturcenter
at tage på Naturmødet i
Hirtshals.

To af os havde før været på besøg på
Naturmødet. Jeg selv som besøgende og
min nu tidligere chef i samarbejde med
Nationalpark Mols Bjerge. Vi drøftede
en del hjemmefra hvad der gav mening
for et naturcenter at deltage i - skulle vi
have en stand? Skulle vi arrangere en
debat? Eller skulle vi blot være besøgen
de?

Egen stand, debat eller indlæg?

Vi kom hurtigt frem til at som et selv
stændig naturcenter så gav det for os in
gen mening at have en stand.
Naturmødet er ikke som sådan en
salgsportal men et sted, hvor man mø
des omkring naturen. Det giver fin me
ning for naturvejledere ansat i lands
dækkende organisation eller som en del
af et netværk omkring f.eks. naturpar
ker og nationalparker og vi hilste på fle
re gode kollegaer rundt om på standene.
Det giver helt klart også mening at
Naturvejlederforeningen er til stede
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med en stand. Det mener jeg faktisk at
vi skal være. Det var også dejligt at se
naturvejledere som deltager i de forskel
lige debatter rundt omkring.
Mange af debatterne foregår rundt
omkring på standene og qua vores valg
om ikke at have en stand, kastede vi os
heller ikke ud i at planlægge en debat.
Debatterne rundt om på standene har
oftest et mere afgrænset tema eller en
konkret problemstilling end de debatter
der foregår på lidt større scener.
Så udover at min kollega Klaus og jeg
underviste en 5.klasse i Mols Bjerges
landskabsdannelse (så godt som man nu
kan på stranden i Hirtshals i stiv ku
ling!) så endte vi med at være almindeli
ge besøgende på Naturmødet. Vi lukke
de næsten kontoret hjemme på
Karpenhøj Naturcenter og inviterede
praktikanter mm med på turen til det
nordjyske.

Forbered din tur

Det er vigtigt på forhånd at beslutte sig
for, hvad formålet med turen er. Om der
er noget man skal deltage i alle sammen
for at have en fælles forståelse. Eller om
der er fri leg for alle, da engagement
også drives af interesse og egen fordy
belse. Vi valgte sidstnævnte tilgang. Det
er en rigtig god ide at få kigget pro
grammet igennem på forhånd, da der
simpelthen foregår så mange ting i løbet
af de tre dage, at man nemt mister over
blikket.
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 1 • 2020

Der er masser af inspiration til arbejdet
som naturvejleder og Naturmødet er
nok det sted i landet, hvor man får det
bedste indtryk af hvad rører sig i natur
debatten.

Gør vi det så igen?

Det var helt sikkert en god oplevelse at
være afsted som kollegaer men man skal
gøre op med sig selv inden om hvad for
målet er. Er der emner vi vil blive kloge
re på? Netværk vi vil skabe? Debatter vi
vil blande os i? Eller er det en ren fornø
jelsestur?
I år bliver det nok kun er os der er na
turvejlederne der deltager, da det klart
var os, der fik mest ud af det.
o

27.-29. MAJ
2021
https://naturmoedet.dk/
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“Thomas!
Ved du hvad Rejnfan
hedder på engelsk?!"
... Eller endnu bedre:
Hvad hedder det på japansk?!”

Foto: VILD MAD

Det er d. 27. August 2017 på
Amager Fælled. Der er VILD
MAD Festival, og en række
naturvejledere er i fuld gang
med at formidle om vild
spiselig natur og smage for
de heldige deltagere, som har
fået fingrene i de eftertrag
tede billetter.
16

Deltagerne skal med naturvejledere ud i området og opleve
spiselig natur, og bagefter skal
de opleve tilberedningen med
et kokkehold. Forløbet afsluttes med at nyde retterne, og
deltagerne er strømmet til fra
alverdens kontinenter.
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Vi havde på forhånd luret, at der var
brug for at sanke urter i forvejen, som
deltagerne kunne smage og opleve. Vi
havde meget kort tid til at gå nogle få
meter, og naturen i området var plaget
af brakvand og svedne græsarealer uden
det store at finde. Så der var høstet i for
vejen ved strand og eng, så vi var sikre
på at levere smage og gode urteoplevel
ser ligegyldigt hvad.
Alligevel ville vi gerne finde så meget

FÆLLED •
SØNDAG

K INFORM

vildmad.dk

Som naturvejleder er man ofte i situati
oner, hvor der skal tænkes lynhurtigt,
og man skal være forberedt på, at alt
ændrer sig på et splitsekund og dermed
ændrer planerne sig.
Da Thomas Larsen Schmidt og jeg d.
27. august om morgenen mødes med
Thomas Guldbæk og Johnny Skjoldborg
for at aftale detaljer om vores to sanke
forløb, har vi på forhånd vurderet at der
egentlig er ganske få lækre spiselige ur
ter i det område, hvor formidlingen skal
foregå. Vi skal to og to formidle vild spi
selig natur for blandede grupper á 40
personer, og vi har i alt 25 minutter til
det hele - velkomst og præsentation, gå
tur til en lokalitet, sanke og smage, tale
om det vi oplever, afrunde og returnere.
Og alt sammen i en åben dialog med
deltagerne.
Var der nogen der sagde tidsopti
mist?!

AMAGER

VILD MAD Festival 2017
programmet finder du her...

brugbart på turen som muligt. Så da
Thomas Guldbæk 20 minutter inden
deltagerne ankommer fortæller os om
Rejnfan, da er vi hurtige til at suge den
viden til os. Noget med snaps og træk
ketid. Noget med dårlig smag hvis den
trækker for længe, og at planten egentlig
er lidt giftig. Et japansk par var taget
den lange vej fra deres hjemland og til
København, hovedsageligt for at deltage
i VILD MAD Festivalen. De kiggede
undrende på mig da jeg for syvende
gang inden for 1 minut sagde “Rejnfan”.
VILD MAD Festivalen var kulminatio
nen på alle forberedelserne i projektet,
og som sådan var det officiel lancering
og national udrulning af konceptet særligt VILD MAD app’en med al dens
solide indhold om sankelandskaber og
naturtyper, årstider, opskrifter, spiselige
sager. Og de ca. 50 naturvejledere som
var blevet begavet med titlen VILD
MAD Formidler, og som alle havde
mange VILD MAD arrangementer bag
sig på dette tidspunkt.
Som den gode Joachim Hjerl (konsu
lent i VILD MAD) skriver det: “Ved at
åbne døren til den spiselige, vilde natur
og gøre det mindre uoverskueligt for
ganske almindelige mennesker at høste
vilde råvarer under åben himmel er det
håbet, at VILD MAD kan være med til
at genskabe forbindelser til naturen, der

Af Kristoffer Schou,
naturvejleder hos Naturpark
Mølleåen.
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er gået tabt - og at etablere en ny forstå
else og respekt for naturen og dens vær
dier.”

Foto: VILD MAD

Foto: Johnny Skjoldborg

"Yomogi" - De forundrede blikke fra
det japanske par bar præg af nysgerrig
hed og en dyb seriøsitet omkring det, de
var rejst den halve klode rundt for at
opleve. Mens Thomas Larsen Schmidt
og jeg sad ved bordet med dem og ven
tede på at de vilde anretninger skulle
serveres, begyndte jeg at lede i min tele
fon efter, hvad Rejnfan mon kaldes på
japansk. Det japanske par havde nemlig
forsigtigt spurgt mig om, hvad den der
gule og stærktduftende blomst hedder
på japansk. Ofte er der jo ikke et tilsva
rende ord, men det skal da undersøges.
Efter en kort søgning lænede jeg mig
frem og med allerstørste ydmyghed
fremstammede jeg et “Yomogi?”
Og med ét blev en søgende og let
tvivlspræget situation vendt til en fælles
forståelse af, hvad naturen har at byde
på, og at vi er fælles om den i vores til
gang.
Det paradoksale i denne lille fortælling
er, at Yomogi faktisk betyder bynke,
som vi egentlig også havde sanket, duf
tet og smagt. Men som jeg gang på gang
konstaterer i naturvejledning og for
midling, så står oplevelsen stærkere end
det korrekte ord for en ting. Navnlig
nysgerrigheden og glæden ved nye ople
velser sammen skaber en endnu større
platform for det, som Joachim beskriver
ovenfor: at genskabe den tabte forbin
delse til naturen, og at etablere en ny
fælles forståelse og respekt for naturen
og dens værdier.
VILD MAD fortsætter og videreudvik
ler - og både jeg, Naturvejlederforenin
gen og medlemmerne er vilde med det.
o

Foto: Kristoffer Schou
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Foto: Johnny Skjoldborg
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Krible Krable Dage
– festival for børnehaver
Vi har fra starten af Krible
Krable projektet været vilde
med det – og har gerne ville
dele projektets indhold og
muligheder ud til så mange
småunger som overhovedet
muligt – og også gerne med
deres voksne.
Vi har på Randers Naturcenter afviklet
mange – rigtig mange – Krible Krable
arrangementer for dagtilbudsgrupper og
familiegrupper, men fik lyst til at ”up
size” til store festivaldage, hvor mange
dagtilbudsgrupper kunne være med
samtidig. I andre sammenhænge har vi
også arbejdet med den formidlingsform
vi selv har døbt ”klynge vejledning”, og
det får nærmest form af en slags festival.
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Hvem er med?

De inviterede grupper har været samtli
ge børnehaver (og vuggestuer med
mange store børn) fra hele Randers
kommune. Til hver af vores dage har
der været 16 pladser og vi har defineret
en gruppe som ca. 20 børn og deres til
hørende voksne, dvs. i alt over 300 børn
pr dag. Invitationen har været kørt ud
gennem dagtilbudsområdet og det har
været med direkte tilmelding til os efter
”først til mølle” princippet. I de 5 år vi
har kørt indtil videre, har vi haft Krible
Krable Festival dage i 2 eller 3 dage i
træk, dvs. vi kan nå 6—900 børn pr
event.

Af Helle-Marie Taastrøm og
Maria Brummerstedt,
Randers Naturcenter.

Form og logistik

Vi har hver gang kørt efter samme ska
belon – et stjerneløb, hvor man selv væl
ger hvor længe man er på en post, hvor
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Poster og samarbejdspartnere

mange poster man vil nå og hvordan
dagen skrues sammen. De voksne har
på forhånd fået tilsendt kort instruktion
om hvordan dagen praktisk skal forløbe
og hvordan man ”tjekker ind” på dagen.
Dette sker i vores Krible Krable recepti
on, hvor ungerne bydes velkommen og
vælger sig ind på sin første post.
Valget af post sker ud fra billeder, som
viser hvilket krible krable dyr posten
omhandler. Billeder ligger på et stort
bord og børnene får hurtig metoden
lært, og skiftes ofte til at vælge billede/
post. Gruppen får sit billede med og
går/spæner/løber afsted til den nye post
– og hermed kan vi styre, at ikke flere
grupper går til samme post samtidig.
Nogle poster kører dog i to spor, og har
derfor to billeder på ”spillebordet”. Nå
man har været ude på sin post og kom
mer retur med billedet bytter man til
nyt…
De voksne bestemmer, hvornår der
skal være spisepause og ved, at så han
man ikke blokeret en post – dvs. man
har ikke taget et billede fra spillebordet.
Når man er klar efter pause, tjekker man
ind igen – og sådan kører rouletten fra
9.30-12. Børnegrupper med mange sto
re børn når typisk 6-8 poster, hvorimod
vuggestuegrupper eller børnehavegrup
per med mange små børn typisk er
igennem 3-5 poster.
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Det optimale er at alle poster er beman
det med formidlere! ingen tvivl om det
– vi har nogle år været nødt til at have
døde/selvkørende poster og her har vi
ofte lavet iBooks eller andre instruktio
ner, således at de voksne kan formidle
hvad posten handler om.
Overordnet set har Naturcenteret la
vet en plan for at være dækket bredt
fagligt ind i krible krable universet og
har sikret at posterne har en mangfol
dighed og forskellighed, så der er poster
der matcher de yngste, de ældste og
eventuelle specialgrupper.
Vi har hvert år haft 2-4 poster FLERE
end der var grupper, det har vist sig
nødvendigt for at der er nok flow i ar
rangementet, især i sidste halvdel. Ellers
vil grupperne opleve at de kommer til et
spillebord, hvor der kun er poster, som
de allerede har været på... og det er ikke
optimalt.
Vi har gennem året samarbejdet med
flere forskellige samarbejdspartnere,
f.eks. vores lokale produktionsskole (der
var så heldig at ha en naturvejleder an
sat J) eller vores lokale pædagogud
dannelse, VIA- Randers. Her har vi in
troduceret Krible Krable til de
studerende, afholdt minikurser og sam
men med de studerende udviklet en
stribe poster, ofte bemandet med 4-5
studerende på hver post. Disse kunne
derfor let afvikle to grupper samtidig (=
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2 billeder på spillebordet ). Det har
været berigende hver gang – nye unge
formidlere kommer nemlig med nye
gode ideer og gejst og engagement i for
hold til de nysgerrige og læreivrige
børn.
De øvrige poster har været bemandet
af stort set alle i Naturcenterets persona
legruppe, og alle har haft noget godt
fagligt at byde ind med. Det har også
været en kærkommen og overskuelig
opgave for de studerende vi har haft i
praktik, praktikanter i løntilskud mv.

Posternes indhold og form

Alle poster har handlet om et Krible
Krable dyr/tema og været af 10-15 mi
nutters varighed. Alle poster har omfat
tet en hands-on formidlingsoplevelse,
en fortælling koblet til en leg, et lille mi
nieksperiment eller lign. Vi har eksperi
menteret med nye formidlingsideer,
genbrugt de bedste af dem vi havde i
forvejen, været åbne for nye vinkler ser
veret af vores samarbejdspartnere.

I det store hele

Set ovenfra er Krible krable dagene ret
lette at etablere og kræver ikke den vil
deste forberedelse. Når systemet er sat
op kræver det noget ide-udvikling og
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 1 • 2020

koordinering. Materialer skal bestilles
hjem, post-bestyrerne skal klædes på,
posterne skal sættes op dagen før og
gear skal gøres klar. I de omgange vi har
haft eksterne samarbejdspartnere til at
stå for nogle af posterne, har dette selv
følgelig krævet noget forberedelse for at
informere og sparre med de studerende
forlods.

Perspektiverne ud af boksen

Modellen og formidlingsformen vi an
vender ved dette arrangement, har vi
også brugt med stor succes på ”Natu
rens dage”, også for dagtilbudsgrupper,
og på ”Vandets Dag” med 18 skoleklas
ser i samarbejde med en lang række lo
kale skoletjenester – det er et formid
lingskoncept vi er ret vilde med – vi når
mange grupper/børnehaver/klasser i en
ret stor kommune, hvor vi ikke er van
vittig mange naturvejledere. Fællesska
bet der opstår blandt alle de deltagende
voksne/pædagoger/lærere er heller ikke
at kimse af – de udveksler ideer, får nye
samarbejder op af stå – og måske er der
pædagoger og lærere, som får øje på
hvad et naturcenter kan og hvad vi også
kan bruges til i den kommunale organi
sation.
o
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Læring, involvering
og refleksion
i naturoplevelser

– ny bog om Naturvejledning i Norden

Af Mette Åskov Knudsen,
uddannelsesansvarlig og
kursusleder hos
Naturvejledning Danmark
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Menneskers relation til naturen er et evigt aktuelt tema og
naturvejledning handler for
en stor del om at bruge naturoplevelser til at øge menneskers engagement i og
kundskab og relation til naturen. Det handler om at skabe
levende samtaler i og om vores landskaber og om, hvordan vi bruger dem.
En ny bog løfter naturvejledningens potentiale og inspirerer til flere og bedre oplevelser i Nordens natur- og
kulturlandskab.
I slutningen af 1980’erne udgav Nordisk
Ministerråd for første gang en rapport
om naturvejledning i Norden. Rappor
ten var første indsats i at beskrive en
fælles nordisk definition af Naturvejled
ning.

Tredive år senere samles landene igen
med en bog om betydningen af aktivite
ter som guidede ture, naturstier, natur
skoler og digital kommunikation i vores
natur- og kulturlandskab. Denne bog
blev udgivet november 2019.
Bogen handler om, hvordan naturvej
ledning kan bidrage til oplevelser, der
udvider kendskabet til og styrker følel
sen og engagementet for en bæredygtig
relation mellem mennesket og dets na
tur- og kulturmiljøer.
I bogen skriver en lang række aktive
naturvejledere om deres praksis, og for
skere bidrager med teoretiske afsnit. Bo
gens fem kapitler handler om naturvej
ledningens historie, sammenhæng og
metoder, om ledelse i naturvejlednin
gen, om strategisk arbejde og om natur
vejledning som metode til formidling af
bæredygtig udvikling.
Samtidig med lanceringen af bogen,
blev der afholdt en konference på Skov
skolen, hvor en lang række personer fra
Norden, der arbejder med uddannelse
af naturvejledere, friluftsvejledere, lære
re og pædagoger var samlet, for at drøfte
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naturvejledningens potentialer og vide
re udvikling i nordisk kontekst
Deltagerne udvekslede erfaringer og
afprøvede forskellige øvelser ud fra bo
gens temaer om direkte oplevelser, re
fleksion og dialog.

Det nordiske samarbejde,
støttet af Nordisk Ministerråd

For 12 år siden var vi fra Skovskolen
med til at etablere en nordisk arbejds
gruppe for naturvejledning.
Vi mødtes på kryds og tværs i Norden
og i 2008 blev vi enige om at formalisere
vores samarbejde. Derfor søgte vi Nor
disk Ministerråd (NMR) om midler til
at mødes til fælles udvikling og erfa
ringsudveksling. Og det lykkedes. Det
blev startskuddet til foreløbig 12 års
kontinuert samarbejde, hvor vi mødes
på skift rundt om i Norden. Vi mødes
ca. 2 gange årligt og møderne, som va
rer 2-3 dage, holdes af de fire deltagende
lande på skift. Vi har derfor sat hinan
den stævne i svenske nationalparker, i
mørke finske skove, på hytte i de norske
fjelde og på Skovskolen i Nødebo.
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Naturvejledning
i Norden
Naturvejledning i Norden
– en bog om oplevelser, læring,
refleksion og deltagelse i mødet
mellem natur og mennesker
blev lanceret d. 4. november
2019.

En bog om oplev
elser, læring,
refleksion og de
ltagelse i møde
t
mellem natur og
mennesker

Bogen er støttet af
Nordisk Ministerråd.
Bag bogen står Videncenter for
Friluftsliv og Naturformidling,
Skovskolen, Københavns
Universitet, Centrum för Naturvägledning ved Sveriges
Lantbruksuniversistet, Miljödirektoratet och Världsarvet Röros i Norge samt
udviklingsintituttet SYKLI i Finland.
Alle redaktionsmedlemmer er engagerede i undervisning og i naturvejledningens
udvikling og potentiale.

		

Hent bogen som pdf her...
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Vi formulerede en handlingsplan for ar
bejdsgruppen, da vi ret hurtigt indså, at
samarbejde og sparring kun bliver virk
ningsfuldt, hvis vi har noget helt kon
kret og målrettet at samles om. På den
måde bliver det vores fælles ambition at
være i gang med projekter, der skaber
merværdi for Naturvejledning i Norden,
i sær med fokus på uddannelse af natur
vejledere.

Det har vi opnået

Indtil videre har vi samarbejdet om føl
gende:
• Et projekt under Nordisk Minister
råd i årene 2012-2014 der omhand
lede Naturvejledning til børn og
unge i Norden. Projektet mundede
ud i en rapport og en nordisk konfe
rence. Rapporten findes i gratis
print-version på Nordisk Minister
råds hjemmeside her: TemaNord,
2013:534.
• En fælles studietur til Skotland, hvor
vi mødtes med skotske rangers og så
på nationalparkformidling og efter
uddannelse i Skotland.
• Et projekt, finansieret af NordPlus
midler (Uddannelsesprogram under
Nordisk Ministerråd) hvor vi igang
satte grundlaget for en omfattende
bog om naturvejledning, som skal
kunne anvendes som kursuslitteratur
for naturvejlederkurser i Norden.
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• Denne bog er nu udgivet på fire nor
disk sprog og en engelsk version
kommer foråret 2020.

Hvor er vi så på vej hen?

På konferencen i november 2019, blev
fremtiden for nordisk samarbejde også
drøftet, og flere spændende ideer blev
født.
Fælles kurser, forskningssamarbejde
og formidlingsmetoder var højt på øn
skelisten over mulige samarbejdsprojek
ter og de 17 Verdensmål og/eller klima
forandringer er store og vigtige temaer,
som har international relevans, og som
vi alle kan blive enige om står højt på
dagsordenen.
MEN – spørgsmålet er hvordan vi
kommer videre. Indtil nu har den nor
diske arbejdsgruppe haft held til at blive
støttet økonomisk af Nordisk Minister
råd, men det kræver fortsat indsats og at
nogle har lyst til at trække i arbejdstøjet
og drive både samarbejdet og projekt
udviklingen videre.
Har du lyst til at indgå i et spændende
nordisk projekt, eller sidde i en arbejds
gruppe så kontakt mig endelig, så vi kan
få samlet gode kræfter og løfte det nor
diske samarbejde til nye højder.
o
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Boganmeldelse
Natur, udeliv og science
Et nyt læreplanstema
Niels Ejbye-Ernst
230 s. Vejl. pris 225,- kr.
Hans Reitzels Forlag

Et nyt læreplanstema
i udvikling mens vi går
I juli 2018 blev læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener” ændret til ”Natur, udeliv og science”.
Det nye tema – og ikke mindst det nytilkomne begreb ”science” – vil uden tvivl blive genstand for
mange drøftelser og fortolkninger i den daglige praksis i børnehaver, vuggestuer og dagpleje i de
kommende år.
Bogen ”NATUR, UDELIV OG SCIENCE - Et nyt læreplanstema” er skrevet af Niels Ejbye-Ernst der er
ph.d. og cand. pæd. og er ansat som lektor ved Videncenter for pædagogik og dannelse i VIA University College. Og han været helt tæt på feltet i mange år.

Anmeldt af
Kari Hald,
projektleder og
naturvejleder
Krible Krable - flere
små forskere i naturen

Bogen har et meget bredt sigte: introduktion til de nye læreplanstemaer, historikken bag det nye
læreplanstema Natur, udeliv og science, praksiseksempler med fakta om udvalgte emner, diskussion
af begreber og kompetenceområder samt overblik over eksisterende forskning.
Målgruppen for bogen er studerende på pædagoguddannelsen og derfor giver det god mening at
tilgå emnet så bredt. På bagsiden kan man læse, at bogens vil folde det nye læreplanstema ud.
Efter læsning står det mig klart, at den i især folder en række udfordringer ud og stiller spørgsmål,
som lægger op til drøftelser af hvordan arbejdet med det nye læreplanstema kan gribes an.
Danmarks dagtilbud har en lang og god tradition for at bruge uderummet. Både natur og udeliv er
kendte begreber og som mange institutioner i større eller mindre grad har indarbejdet i praksis.
Men det nye begreb science giver anledning til brydninger. Dels fordi pædagoger ikke er eller skal
være skolet i naturvidenskabelig metodik og erkendelser. Dels fordi der stadig er et afklarende
arbejde med at afgrænse hvad børn, i alderen 0 – 6 år faktisk kan forholde sig til endsige lære på
området.
Jeg kan anbefale at læse bogen, hvis man gerne vil være med i den proces, som allerede er i fuld
gang:-At omsætte det nye tema til konkret pædagogisk arbejde med børnene i det daglige. Det
gælder både når vi som naturvejledere står overfor en gruppe børn. Og når vi gerne vil være med til
klæde pædagoger på i forhold til at bruge naturen som rum for læring. Vi skal forstå den ramme,
som de skal arbejde ind i. Og vi skal forstå, at der stadig er et stykke vej at gå før vi har en fælles
forståelse af, hvad Science betyder i praksis.
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Natur, jagt, netværk
og internationale
venskaber
Jagtnetværket på studietur til Tyskland

Af Jakob Konnerup,
naturvejleder ved
Lille Vildmosecentret.
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10 mænd, grønt tøj, stor
oppakning og masser af grej
- sådan var beskrivelsen af
deltagere på jagtnetværkets
studietur til Tyskland.
Forud for studieturen havde
jagtnetværker være aktivt i to
perioder hver af tre år, og der
var afholdt ca. 10 netværksmøder med flere forskellige
temaer bl.a. sporkending, Vild
Mad, teorien bag publikumsjagt, jagt og børn, godsjagt og
undervandsjagt.

Formålet med studieturen var at erfare
forskelle imellem de tyske og danske
jagttraditioner og få kendskab til tysk
jagtkultur og forvaltningstradition. Det
te vil give deltagerne mulighed for at
perspektivere den tyske jagtkultur til
den danske jagtkultur og herigennem
udvide eget formidlingsperspektiv.
To nyere VW-transportere var ad listi
ge veje fremskaffet som transportmidler
på turen, hvilket gjorde søndagens man
ge kilometers motorvejskørsel til et be
hageligt netværksmøde blandt deltager
ne. Forventningerne var store, idet flere
havde hørt om, hvordan tyskerne med
deres karakteristiske grundighed og
præcision gennemførte jagt, afskydning,
regulering og jagtformidling. Der var la
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vet aftale om besøg hos naturformidlere
i Ruhr-distriktet i den nordvestlige del
af Tyskland samt besøg i en naturskole
og i et ”urørt” naturområde i Paderborn
i den centrale del af Tyskland.

Jagt- og naturformidling i Ruhr-distriktet

Vores kollegaer i Ruhr-distriktet havde
om mandagen planlagt et besøg i natur
området ”NaturForum Bislicher Insel” –
et vådområde i tilknytning til Rhinen.
Vi var på en vandretur gennem området
med besøg i diverse udsigtstårne, der
næst traditionel tysk frokost og afslut
ningsvis en rundvisning i det tilhørende
naturcenter med udstilling og biograf.
Mandag var der også planlagt anstands
jagt i skovområdet omkring distrikts
kontoret samt en fælles aftensmiddag,
hvor vi danskere inviterede vores tyske
kollegaer til spisning.
Vores tyske kollegaer i Ruhr-distriktet
mødes hver mandag morgen til et fælles
koordineringsmøde. Resten af ugen ar
bejder hver enkelt medarbejder typisk
alene på forskellige projekter. Grundet
de store afstande i distriktet og flere
millioner naturbrugere, så går langt det
meste af arbejdstiden med opsyn og
vedligeholdelse - kun sjældent bliver der
tid til formidling.
Besøget i naturområdet gav god ind
sigt i Tysklands statslige naturformid
ling, der minder meget om den danske
naturstyrelses formidling med vandre
stier og udsigtstårne, hvor gæster får en
passiv formidling via skilte samt en ud
stilling, hvor gæsterne på egen hånd
henter information og viden. En enkelt
af vores tyske kollegaer havde fast ar
bejdsplads i Naturforum Bislicher Insel,
hvor han primært stod for opsyn og
vedligeholdelsen af området, men der
blev dog også tid til at arrangere enkelte
guidede ture i området – prioriteten var
dog opsyn og vedligeholdelse.
Anstandsjagten mandag eftermiddag
resulterede i en god snak med distriktets
jagtansvarlige Han fortalte om den tyske
strategi for afskydning, hvor dyrene ind
deles i flere forskellige aldersklasser, så
der sker en afskydning af de helt rigtige
dyr. Vi konkluderede at den tyske jagt
forvaltning kun kan lade sig gøre så suc
cesfuldt, fordi der er tradition for, at
forvaltningen er stramt styret fra myn
dighedernes side. Blev afskydningsreg
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lerne mere frie, så ville tyskerne formo
dentlig få samme tilstande som i
Danmark, hvor mange unge dyr skydes,
før de når en moden alder. Anstandsjag
ten resulterede i en nedlagt dåkalv og et
rådyr.
Tirsdag formiddag var der arrangeret
et stort naturformidlingsevent på et
gammelt militærområde, der blev for
valtet af skovdistriktet. Tre skoleklasser
var inviteret som gæster, og vi fulgte de
forskellige klasser på deres tur rundt
mellem de opstillede formidlingsstatio
nerne. Eleverne var alle meget velop
dragne, interesserede og efterkom læ
rernes beskeder, men formidlingen
havde dog ikke samme høje standart. Vi
var vidne til meget forskellige former
for naturformidling – der var traditionel
énvejsformidling med skind og kranier,
der var en spændende og indlevende
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formidling om sten og undergrund og
der var en ukontrolleret formidling om
naturpleje, hvor eleverne uden instruk
tion gik i gang med sav og ørnenæb,
mens formidleren selv startede motor
saven og lavede sin egen naturpleje.
Spændende og lærerigt at opleve, hvor
dan tyskerne trods grundighed og præ
cision også kan have problemer med
doseringen af énvejs-formidling og ak
tiv inddragelse af eleverne.

Naturskole og urørt skov i Paderborn

Onsdag morgen var vi klar til en van
dretur med nye tyske kollegaer i natur
området Paderborn Platea (Paderborn
Hochfläche). Vandreturen var nærmere
en opstigning gennem skoven, hvor for
midleren ved jævnlige stop formidlede
om naturforvaltningen af skoven.
Det altoverskyggende emne var bark
biller. Brune og grå graner uden nåle
strakte sig i tusindvis op mod himlen,
hvilket var et resultat af to års sommer
tørke og angreb af barkbiller. Vores ty
ske kollegaer fortalte, at myndighederne
flere steder har slået alarm og at produ
center af tømmer nu forsøger at finde
metoder til at gemme tømmer, idet de
forudser mangel på tømmer i fremtiden.
Situationen er så alvorlig, at eksperter
og Tysklands regering nu kalder den en
katastrofe.
Efter opstigningen gennem skoven
blev vi belønnet med en fantastisk ud
sigt fra et stort udsigtstårn på toppen. I
tårnet mødte vi skovridderen, der for
talte om jagt og naturforvaltning i Pa
derborn Plateau. Skovridderen fik også
lidt læring med hjem, idet vores danske
thyboer fortalte ham om, hvordan han
kunne lave hedepleje på plateauet ved
hjælp af ild. Afslutningsvis åbnede skov
ridderen mulighed for, at vi kunne ven
de tilbage i efteråret 2020, hvor der blev
afholdt jagt i området.
De ene af vores tyske kollegaer var fol
keskolelærer og ville gerne vise os sin
skovskole. Vi blev præsenteret for et
projekt, hvor bogligt svage elever fik en
ekstra chance ved at komme med i
skovskolen. Her lærte de om natur og
jagt, og som en del af undervisningen
havde de arrangeret en eftersøgning
med en schweisshund. Dette var en vel
kendt formidlingsaktivitet for os dan
skere, men alligevel blev vi overrasket
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over, at hundeføreren ikke måtte bære,
vise eller formidle om våben og at der
ikke lå et rigtigt dødt dyr for enden af
sporet. En efterfølgende snak med både
elever, lærer og hundefører gav et tyde
ligt indtryk af, at tyskerne har stor berø
ringsangst for inddragelse af rigtige vå
ben og døde dyr i formidlingen af jagt.
De tyske elever, trods deres tid i den
specielle skovskole, havde også en ind
groet fremmedhed til naturen, hvilket
måske kan tilskrives en naturlig mangel
på natur i hverdagen.
Vi afsluttede onsdagen med et besøg i
skolehaven på den lokale skole. Vi hørte
en lærer fortælle om hendes forsøg på at
inddrage mere natur i undervisningen
via aktiviteter i skolehaven. Skolehaven
var meget beskeden og gav kun mulig
hed for en meget simpel og primitiv na
turformidling, men alligevel kom de
store smil frem, idet der var kolde drik
kevarer og varme pølser på grillen. En
stor overraskelse var det, da byens borg
mester kom og holdt en tale om natur
samarbejde mellem landene i Europa.
Efter denne temmelig opstillede seance
kørte vi til vores hotel, hvor der blev tid
til refleksion og snak om dagens ople
velser. Vi afsluttede med aftensmad,
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hvor vi havde inviteret vores tyske kolle
gaer (dog ikke borgmesteren), og igen
blev der talt ivrigt om jagt og naturfor
valtning.
Torsdag morgen gik turen hjemad
mod Danmark efter en god og spæn
dende studietur hos nogle meget gæst
frie og interesserede tyske kollegaer, der
ser muligheder i et fremtidig internatio
nalt samarbejde. En stor tak til Bo
Storm, Frederikshavns Kommune og
Franz Holmberg, Danmarks Jægerfor
bund, der var arrangører og tovholdere
på studieturen.

Jagtnetværkets fremtid

Jagtnetværket er stadig aktivt. Vi afhol
der et netværksmøde på Naturcenter
Hindsgavl d. 25/6, hvor temaet er ”Jagt
formidling i småbørnshøjde”. Denne
netværksdag er gratis og for alle interes
serede naturvejledere. Dagen afsluttes
med at definere netværkets fremtid. Vi
har i øjeblikket en ansøgning inde hos
15. junifonden for at styrke netværkets
fremtid.
o
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Smag på naturen i flere fag
En evaluering af et initiativ,
der omhandler den spiselige
natur, viser mange potentialer
for undervisning i det fri med
assistance fra naturvejledere.
Der kan være mange udfordringer forbundet med udendørsundervisning, men der er
hjælp at hente.

Af Aske Clark
og Karen Wistoft,
Danmarks institur for
Pædagogik og Uddannelse.
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I løbet af 2018 har forskere fra DPU
gennemført en evaluering af projektet
VILD MAD, der har til formål at hjælpe
danskerne med at blive bedre til at san
ke vilde råvarer og bruge dem i køkke
net. Undersøgelsen bestod af observati
oner af sanketure, en
spørgeskemaundersøgelse, interviews
med naturvejledere og lærere, samt et
litteraturstudie på området. Da forsker
ne samtidigt var særligt optaget af smag
i og på naturen, gennem projekt SMAG
FOR LIVET, blev navnlig smagen sat i
centrum for undersøgelsen.
Folkene bag projekt VILD MAD har
både udviklet en app med leksikon over

spiselige planter, deres kendetegn og an
vendelsesmuligheder, et undervisnings
materiale med forskellige forløb til fol
keskolen målrettet forskellige fag, samt
et netværk af naturvejledere som er ble
vet opkvalificeret og nu formidler med
udgangspunkt i den spiselige natur.
Fælles for de sanketure, vi undersøgte,
var at de blev arrangeret og ledt af en
naturvejleder. Samtidig adskilte de sig
ved, at selv om naturvejlederne alle for
midler med udgangspunkt i den om
kringliggende natur, så anvender de vidt
forskellige vinkler alt efter hvilke øvrige
fagområder, de er interesserede i og
hvad udgangspunktet er for deres an
sættelsessteder. Nogle institutioner er
primært orienterede mod specifikke
dele af naturlandskabet, såsom fjordcen
tre med fokus på de kystnære landska
ber, mens flere museer, som har natur
vejledere ansat, også i meget høj grad
orienterer sig mod kulturlandskabet og
sammenhængen mellem natur og kultu
rel udvikling.
Nogle af de resultater, evalueringen
har peget på, er:
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Artiklen
Smag på naturen i flere fag

er baseret på en evaluering af VILD MAD og
peger på, at formidling og undervisning om
smag i naturen har store potentialer og kan
udgøre et konkret og produktivt afsæt for
tværfaglig undervisning. Samtidig tjener
projektet også som et glimrende eksempel
på, hvordan naturvejledere skaber muligheder for nye indgangsvinkler til naturen
og naturoplevelser, og på den måde er vigtige ressourcepersoner for skolelærere, der
ønsker inspiration til deres undervisning.
Link til evalueringsrapporten:
https://pure.au.dk/portal/files/149646551/
VM_rapport2019.pdf
Foto: MAD

• At VILD MAD understøtter mange
forskellige fag
• At naturvejlederen er en vigtig res
sourceperson
• At VILD MAD gør forholdet til na
turen konkret og vedkommende
• At smag og smagserfaringer er en
vigtig og produktiv indfaldsvinkel
• At smag i og på naturen gør det mu
ligt at vinkle klimaforandringer og
bæredygtighed på en konkret og
produktiv måde
Et af de ”fund”, vi gjorde under vores
undersøgelser, var hvor mange forskelli
ge emner og fag, der kunne kobles til
sankningen. I det undervisningsmateri
ale, VILD MAD har udviklet, foreligger
forløb til både madkundskab, geografi,
biologi og naturteknik. Vi mødte dog i
de formidlingssituationer, vi observere
de, også eksempler på, hvordan emner,
der i højere grad knytter sig til fag som
historie og samfundsforhold, blev itale
sat gennem naturmødet.
Inden for antropologien og andre so
ciale videnskaber taler man gerne om
såkaldte ”gatekeepere”, altså personer
som på mere eller mindre formel vis
kan fungere som adgangsgivende til et
felt eller interesseområde. I arbejdet
omkring sankning blev det klart, at na
turvejlederne i høj grad fungerer som
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 1 • 2020

gatekeepere for de involverede lærere
ved at tilbyde adgang til naturen på an
dre måder end mange andre netop i
kraft af deres faglighed. Hvor alle prin
cipielt set har samme adgang til at be
væge sig i de danske naturlandskaber,
kan sankningen netop tilbyde en ind
gangsvinkel til naturen, der forudsætter
et mere indgående kendskab til det, der
gror derude.
Flere af de naturvejledere, der indgår
i undersøgelsen, fortæller at de tit mø
der folk fra lokalområdet, der tager med
på sanketure for at få føjet nye dimensi
oner til deres naturoplevelser. Selvom
informationerne om hvilke planter, der
kan sankes og spises, allerede er tilgæn
gelig i bøger, på hjemmesider og apps,
gav flere lærere, som vi har talt med, ud
tryk for at finde en vis tryghed i at være
afsted med en ekspert. Under samtaler
med flere lærere, der har haft elever
med på sanketure med udgangspunkt i
VILD MADs materialer, blev frygten for
giftige planter og svampe fx ofte frem
hævet.
Ud over frygten for at eleverne kom
mer til at putte noget farligt i munden,
er en anden udfordring, at undervisning
i naturen nemt bliver tidskrævende –
især hvis læreren først skal forberede sig
og lære de spiselige planter at kende.
Begge udfordringer kan dog imøde
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VILD MAD er et initiativ som handler om den vilde, spiselige natur, og om
hvordan vi alle sammen kan tage den med i køkkenet.
Det handler om sankelandskaber, om at komme ud og finde de vilde råvarer
og om opskrifter til hvordan de kan bruges i køkkenet.
Projektets første fase afstedkom både en VILD MAD-app til download, et
undervisningsmateriale til brug i skolerne samt opkvalificering af 50
naturvejledere til VILD MAD-formidlere fordelt over hele landet.
VILD MAD bliver vildere i de kommende år hvor
- app’en videreudvikles.
- VILD MAD-Formidlerne opkvalificeres yderligere.
- der etableres 50 sankespor på vandrestier i hele landet.
- den spiselige natur i Danmark kortlægges gennem citizen science.
Læs mere her: VILD MAD bliver vildere
Projektet er støttet af Nordea Fonden
Projektets fase 1 er evalueret af Danmarks Institut for Pædagogik
og Uddannelse, Aarhus Universitet - DPU.
Se link til evalueringsrapporten på forrige side.
For yderligere info kontakt
naturvejleder Mia Lindegaard Pedersen på mia.pedersen@snm.ku.dk

32

Foto: DPU

kommes, hvis pågældende lærer har
mulighed for at få en naturvejleder ind
over – en mulighed der uheldigvis vari
erer fra kommune til kommune og skole
til skole.
Fælles for de lærere, der indgår i un
dersøgelsen, var en eksisterende passion
for naturen, et ønske om at inddrage
den i endnu højere grad, og en enighed
om at den spiselige natur er en god ind
gangsvinkel. Én lærer understregede, at
netop fordi VILD MAD-projektet inde
holder så mange forskellige redskaber
(app, undervisningsmateriale, opskrif
ter), er der nok at tage af, når undervis
ningen skal tilrettelægges efter deres be
hov.

Fag med smag

Det er formentlig de færreste, der vil
anfægte at et kendskab til naturen er
væsentligt – flere lærere, vi har talt med
i forbindelse med evalueringen af pro
jektet, har endda peget på det som et
vigtigt led i den almindelige dannelse.
Men når man arbejder med natur og
naturforståelse med udgangspunkt i
sankning, gør man forholdet til naturen
konkret og vedkommende. Der findes i
forvejen meget forskning på området
omkring udendørsundervisning, der vi
ser fordelene ved denne type tilgang,
nemlig at man kan aktivere eleverne på
andre måder end almindelig klasse
rumsundervisning ved at placere dem i
en anderledes situation.
Et større fokus på samspil mellem
mad og smag finder man ikke kun i for
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bindelse med VILD MAD. Der er også
andre gratis tilbud om undervisnings
materiale, som har fokus på, hvordan
smag kan integreres som emne i vidt
forskellige fag. SMAG FOR LIVET har
udviklet en række undervisningsforløb
til de fleste fag i folkeskolen, hvor der
sættes fokus på, hvordan et fokus på ele
vers egne smagserfaringer kan være et
produktivt middel i læringsøjemed.
Men hvorfor er det godt at bruge smag
som indgangsvinkel? Det skyldes, at til
beredning og indtagelse af mad handler
om meget mere end blot det ernærings
mæssige, og at smag som fænomen in
deholder mange flere dimensioner end
blot det sansemæssige. Derudover er
mad og smag et emne, som eleverne kan
forholde sig til på en meget konkret
måde, hvor de kan inddrage deres egne
erfaringer, oplevelser og sanser. Med
SMAG FOR LIVETs undervisningsfor
løb om sankning er der tale om under
visning, der kan gennemføres uanset
sæson eller geografisk placering, og som
kan tilrettelægges alt efter hvordan den
pågældende lærer finder det menings
fuldt. Fag som madkundskab, naturtek
nologi, dansk og billedkunst kan ind
drages på forskellig vis, og eleverne kan
arbejde opsøgende og undersøgende i
naturen, og med formidling og gruppe
arbejde i klasserummet. Studier på om
rådet omkring udeundervisning peger
på, at ophold i naturen ikke garanterer
læring om naturen. Derfor er det vigtigt
med et solidt og gennemarbejdet ud
gangspunkt, og der kan forløb fra VILD
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MAD eller SMAG FOR LIVET danne
en ideel ramme for meningsfuld under
visning i og om naturen.
En tematik, som ofte blev italesat i
undersøgelsens interviews, var bære
dygtighed. Koblingen mellem natur og
mad fører ofte til dialog og refleksioner
omkring forbrug og bæredygtighed. I en
tid hvor klimaforandringer og bæredyg
tighed fylder enormt meget, og der be
rettes om børn, der bliver bekymrede
over udsigterne til en verden præget af
klimaforandringer, finder vi det vigtigt
at italesætte sådanne temaer på en posi
tiv måde. Én måde at gøre dette kan
være med udgangspunkt i sanketure,
der både kan være et springbræt faglig
undervisning i forskellige fag og en pro
duktiv måde at åbne op for nye dimen
sioner i naturen. En lærer fortalte ”Det
er det, jeg synes er så fascinerende; at du
kan tage nogle børn med ud i den natur,
som de har gået i hundredvis af gange,
og så alligevel vise dem en helt ny ver
den”.
Kort sagt: Projekter som VILD MAD
og SMAG FOR LIVET handler ikke kun
om at sanke vilde, spiselige planter. De
åbner for tværfaglighed, de gør naturen
konkret, de sætter smag og smagskom
petence i centrum, de skaber nye mulig
heder for at snakke om klimaforandrin
ger og bæredygtighed, og det skaber helt
nye vinkler på natur og naturoplevelse.
Men det er en god idé at alliere sig med
naturvejledere som ressourcepersoner.
o
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VILD MAD
og VORES NATUR
2020 bliver naturens år på DR - og året hvor alle danskere
skal ud opleve naturen gennem projektet Vores Natur, der
involverer en lang række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet.
Projektet indeholder 5 fyrtårne:
•
•
•
•
•

Naturstafetten
Naturen under overfladen
Natten i Naturen
Vild Mad
Vild Natur, der hvor du bor.

Pga. COVID-19
er VILD MAD a
ktiviteterne
i VORES NATUR
under løbende
ny-udvikling.
- De nye aktivit
eter vil kunne
findes her:
https://vores
natur.dk/vild
-mad
så snart de er
landet.

Vild Mad-fyrtårnet har til formål at give danskerne forståelse for at samle, jage, fiske
og tilberede naturens råvarer. Målet er folkelige aktiviteter, der kommer bredt ud,
fordrer nysgerrighed og interesse for naturen.

Forårskampagne, 8.-17. maj "Spis Vildt fra Naturen” (tidligere Brændenældens Dag).

Naturen i foråret bugner af velsmag og vilde råvarer som landskabets væld af urter
til havets hornfisk og skovens råger. Det kan være svært at komme i gang, men lige
uden for døren findes forårets delikatesser og alle kan faktisk spise fra naturen. Med
Spis Vildt fra Naturen introduceres befolkningen til at spise fra naturen gennem en
ten jagt, fiskeri eller sankning. Fra den 8.-17. maj vil man over hele landet kunne
tage med til arrangementer i naturen og blive introduceret for den vilde mad.
Der afholdes lokale events af interesserede lokale eller nationale aktører.
Der er afsat et mindre beløb til at støtte et antal arrangementer med formidling, i
form af honorar eks.til en VILD MAD-formidler eller en jæger.
Håbet er at danskere over hele landet introduceres til at det at spise af naturen
både er let-tilgængeligt, velsmagende og sjovt. Herudover vil der afvikles en kom
munikationskampagne på sociale medier og evt. i pressen.

Sensommerkampagne, september ”Vilde Middage”

I hele september skal der afholdes lokale vilde middage over hele landet og 2-3
større middage på nogle af de naturhistoriske museer. En vild middag er en middag,
hvor gæsterne inviteres med til at samle og tilberede vilde råvarer - fisk, vildt og
planter. Her er afsat støttemidler til et antal vilde middage til materialer, råvarer og
formidling. Ideen er at gæsterne i en social setting oplever, hvad den vilde mad kan.
Af Mia Lindegaard Pedersen,
naturvejleder ved Statens
Naturhistoriske Museum.

Både forårs og sensommer-arrangementer kan afholdes i sammenhæng med andre
allerede planlagte aktiviteter i den periode, så man så og sige slår to fluer med et
smæk. Dette dog forudsat at konceptet tilpasses. Eksempelvis med en Vild Middag
på Naturens Dag.
Er du interesseret, så læs mere på www.voresnatur.dk eller skriv til Mia Lindega
ard Pedersen på mia.pedersen@snm.ku.dk
Partnerne i Vores Natur fyrtårnet Vild Mad er: Danske Naturhistoriske Museer,
Vild Mad, Danmarks Jæger Forbund, Cykling Uden Alder og Landsforeningen
Praktisk Økologi.
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App-anmeldelse
Sten med historie
Lars Groth
Let Software Aps
Til iOS og Android (også tablet)
Pris 25 kr.

Sten med historie
Der er umådelig mange muligheder for anvendelse når det kommer til app’en Sten med historie.
Selve app’en er for det første, særdeles let at betjene og nem at ”finde rundt i” og det selvom, at den
er informationstung. Der er korte indflyvende informationstekster til store sten, bondestenalderen,
stendysser, jættestuer og ikke mindst til runesten.
Selve startsiden er det velkendte google maps og her fremtræder visuelt et overblik over alle de
punkter, der indeholder information. Der er mere end 430 lokaliteter og mere end 2 tusinde billeder,
at giv sig i kast med. Al denne information, som er særdeles omfangsrig, er pakket ind i en intuitivt,
let tilgængelig brugerflade. Der er ikke mere end fire knapper i bunden af skærmen, hvorfra resten
af alle de mange informationer, som denne app rummer, er tilgængelige.
En funktion som jeg personligt, har fundet vældig interessant, er den liste-knap som hedder Sagn.
Her er nemlig alle de sten, som er en del af et sagn, listet og her er der for alvor en overhængende
fare for fordybelse. Listen er lang og omfattende, men om listen rummer alt eller nok, må andre
fagfolk bedømme. Men, det bør sigen, at jeg her, som historiker/naturvejleder fandt vældig meget
– for mig – ny og spændende viden.
Sproget er som resten af indholdet i app’en let tilgængelig og billedsiden fortjener også ros, da
stenene er vældig flot affotograferede. Det giver en lyst til, at besøge nogle af de mange sten som
man nu har fornøjet sig med at læse om.

Anmeldt af
Anders Rathe,
naturvejleder og projektkoordinator på projekt
Tidsrejsen, Randers.

App’en er udviklet og
søsat af Lars Groth, lærer
igennem 38 år - sten har
alle dage fascineret ham.
Samtidigt har han undervist og skrevet flere bøger
om sten.

I de fleste tilfælde i livet, er der noget som virker
og noget som halter, det gælder også for denne
app’. Selvom den er landsdækkende, så dækker
den ikke hele landet. Om dette skyldes, at der
ikke findes sten i de mere vestlige dele af landet
eller hvordan det forholder sig. Det hører i hvert
fald med, at Sjælland, Fyn og øerne og Bornholm er vældig godt dækket ind, mens der i det
jyske, blot findes beskreven sten – mere eller
mindre – langs E45’ ruten, en afstikker til Herning og lidt flere i det nordjyske.
Når alt kommer til alt, så er det bestemt en læringsrig app’, som er gebommerlig brugervenlig
og har givet mig som bruger, ny viden og stof til
de næste ture ud i landskabet.
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Rod af kvan.

Et vildt projekt med
rødder i naturen
Dyrkning af vilde bornholmske
planter og gamle bornholmske sorter

Af Thomas Guldbæk,
gaarden – Bornholms
Madkulturhus
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En søndag formiddag sidst i
september mødes tre projektfolk på en parkeringsplads på
Nordbornholm. ”Mon der
kommer nogen” – er det store
spørgsmål. De har nemlig
indbudt til en urtetur langs
kysten. Turen er en del af et
ubetinget meget nørdet
projekt, med den mundrette
titel; ”Dyrkning af vilde bornholmske planter og gamle
bornholmske sorter”.
Med denne tur ønsker de at
fortælle om projektet og fremvise nogle af urterne på deres
naturlige voksesteder.

De tre projektfolk bliver snart bekræftet
i at nørderi om spiselige planter i høj
grad er et spiseligt og højaktuelt emne i
dagens Danmark. Da projektlederen by
der velkommen, er det nemlig for en
flok på ca. 125 personer. Under den to
timer lange tur er de fremmødte næppe
heller i tvivl om de to andre nørders
enorme begejstring for netop dette
emne. Og selv da turen er slut, forsætter
gæsterne med spørgsmål og rosende
kommentarer. Endelig et projekt som
ikke bare ender som en rapport i en
skuffe. Men hvordan kom vi lige dertil?

Fra ide til realitet

Bornholm har en mangfoldighed af vil
de, vildtlevende samt tidligere dyrkede
planter, som var en stor del af grundla
get for vore forfædres husholdninger.
Det gastronomiske potentiale i de vilde
planter, og i de forvildede gamle sorter,
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Økologiske producenter på
besøg i marken.
er ganske omfattende, da smagsoplevel
serne med disse urter ofte er spændende
og anderledes i forhold til de alminde
ligt dyrkede arter. Det kunne være inte
ressant at se på Bornholms ”gamle sor
ter” af dyrkede grønsager og bær/frugt
– men også på de bornholmske vilde
urter, som har været indsamlet/spist –
men aldrig dyrket. Der kan således ska
bes koblinger mellem nutidens gastro
nomi og planternes historiske brug.
En rundspørge-undersøgelse hos ud
valgte restauranter og fødevareprodu
center har vist, at det er overordentlig
tidskrævende at indsamle de vilde urter.
Gældende lovgivning om indsamling
bringer teknisk set også kokke og føde
vareproducenter i et dilemma, da ind
samling til kommercielt brug ganske
enkelt ikke bare er lovligt hvor som
helst og af hvilken som helst botanisk
art. Dertil kommer, at en række planter
af stor gastronomisk interesse kun fin
des i meget begrænset antal i naturen og derfor ikke kan samles.
Det var derfor særdeles aktuelt at
komme i gang med et projekt, som in
deholdt registrering, indsamling, af
prøvning, undersøgelse af dyrkningseg
nethed og opformering af spiselige vilde
og forvildede planter, og gamle born
holmske sorter. Projektet vil klart være i
kommercielt øjemed; de vilde urter kan
styrke beskæftigelsen og indtjeningen til
Bornholm og også understøtte den
bornholmske madkultur. Men det hand
ler i høj grad også om at bevare de na
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 1 • 2020

turgivne ressourcer.
Disse overvejelser var grundlaget for
en projektbeskrivelse og ansøgning som
udløste støtte fra en særlig pulje til be
varelse af plantegenetiske ressourcer un
der Landbrugsstyrelsen, Miljø og Føde
vareministeriet. Og projektet har kørt
fra 2016 til udgangen af 2019.

Resultater – og forhåbentlig inspiration

En arbejdsgruppe blev sat sammen af
projektleder Elisabeth Falk fra Born
holms Landbrug & Fødevarer, naturvej
leder Tino Hjorth Bjerregård fra Natur
Besøg hjemmesiden
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Foto: Thomas Guldbæk

Stolthenriks gåsefod på sit
naturlige voksested.
styrelsen, fødevarerådgiver Signe Folke
fra Bornholms Landbrug & Fødevarer
og initiativtager til projektet Thomas
Guldbæk formidlingschef og naturvejle
der fra gaarden-Bornholms Madkultur
hus/Bornholms Museum/Gourmet
Bornholm.
Som noget af det første blev der ud
færdiget en bruttoliste på 83 arter. Disse
blev udvalgt ud fra kriterier så som; for
modning om dyrkbarhed og et vist ud
bytte, sjældenhed og sårbarhed overfor
plukning, smag/brugbarhed og gourmet
potentiale. Efter dialog med kokke og
producenter blev listen af tidshensyn
kogt ned til ca. 20 arter. Der blev lavet
strategier for indsamling og opforme
ring – og ikke mindst for formidling af
projektets resultater. Landbrugsmuseet
Melstedgård (i daglig tale; gaarden) lag
de jord til dyrkningsforsøg og genbank,
men det var ikke planen at denne gård
skulle blive egentlig producent af plan
ter til videresalg. Når planterne var fun
det og sikret, skulle de så hurtigt som
muligt ud i produktion hos øens små og
store øko-producenter.
Der blev gravet og samlet frø. Der
blev plantet, sået og vandet. Og der blev
registreret resultater. Gentagne gange
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undervejs blev der afholdt markvan
dringer i forsøgsmarken, foredrag på
gaarden og erfamøder for producenter.
Da gaarden jo netop er et sted for for
midling og undervisning har rigtig
mange nydt godt af fortællingen om
projektet og dets potentiale.
Efterhånden som arterne var ved at
være indsamlet, gik arbejdet videre med
at se nærmere på deres egnethed som
fødevare, deres kulturhistorie og deres
dyrkbarhed. Der er således blevet skre
vet planteprofiler for arterne med en
mængde relevante informationer som
det ellers ville tage producenterne lang
tid at grave frem. Dette materiale ligger
tilgængeligt på hjemmesiderne for
Bornholms Landbrug & Fødevarer
(www.blf.dk) og gaarden (www.gaarden.
nu)
Der er taget kontakt til aftagere af
nogle af de potentielle planteprodukter.
Derfor står der nu producenter og re
stauranter klar og bare venter på at få
mulighed for at arbejde videre med de
nye/gamle planter i produkter som gin,
snaps, kiks, brød, frugtprodukter, gour
metmad osv..
For nogle af planterne gælder det, at
der vil gå en årrække før der er opfor
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Kræge med flotte modne bær.
meret tilstrækkeligt materiale i genban
ken. Men for en lille håndfuld arter er
dyrkningen allerede rykket videre ud
hos primærproducenter - grønsags- og
frugtavlere. Og herfra kan plantemateri
ale komme i produktion hos føromtalte
producenter i 2020.
Det har været helt fantastisk at genfin
de f.eks. den gamle 1800-tals kommen i
vild form, i den bornholmske natur. Her
kan man virkelig nørde, - ikke bare i
kulturhistorie, - men også i de helt an
derledes og spændende smagsnuancer
som sådan en gammel sort besidder
(bla. helt klare mynte og merian-noter).
Og det har været (og er stadig) umåde
ligt spændende at se hvordan f.eks. vilde
strandplanter og skovplanter egner sig
til dyrkning på åben mark. Erfaringer
og ny viden vil tilgå de kommende år,
når dyrkningen i lidt større målestok for
alvor kommer i gang.

Succes med persille fra Christians Ø

Som endnu et godt eksempel fra Born
holm kan nævnes, at det er lykkes to
bornholmske avlere at få sortsgodkendt
”Ertholm”, den særlige type persille som
primært vokser vildt på Christians Ø.
Biolog Bernt Løjtnant, som særligt har
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botaniseret med fokus på levende for
tidsminder (reliktplanter) angiver i sine
noter ”Som reliktplante er ”Bredbladet
Persille” sjælden, og den er næsten kun
kendt fra Bornholmsområdet. Her står
den f.eks. ved borgen Hammershus, i fi
skerlejet Bølshavn og i købstaden Sva
neke. På Ertholmene står den frodigt og
stedvis i mængder langs stier og stræ
der”. Denne persille var oprindelig med
i det, i denne artikel, nævnte dyrknings
projekt. Men da der således sideløbende
med projektet også var kommerciel op
formering og dyrkningsforsøg i gang,
valgte arbejdsgruppen blot at indlemme
arten i genbanken – men ellers ikke at
gøre mere ved den. Det har været en
lang og hård kamp at få sorten godkendt
– men nu er den der - og firmaet ”Nor
dic Relict Company by Kia og Klaus”
kan bogstavelig talt høste frugten af det
som de har brugt 10 år på at så og op
formere.
Alt dette passer perfekt ind i en større
strategi for at styrke og understøtte fø
devarerne og madoplevelserne på Born
holm. Der arbejdes således også på
kortlægning af det bornholmske terroir
– smagen af Bornholm. Både ud fra de
naturgivne forhold (klima, jordbund,
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naturlige forekomster af arter) – men
også ud fra madkultur og produktions
metoder.
Forhåbentlig kan alle disse initiativer
inspirere andre egne af landet - således
at hver en region ad åre får beskrevet sit
eget terroir og får etableret sin egen lo
kale kulinariske genbank. Bornholm
står gerne til rådighed med viden og in
spiration.

Afslutning på første fase – og hvad så?

Se også en omtale
af projektet her:
http://blf.dk/aktuelt/nyheder/et-vildt-projekt-med-roedder-i-naturen/
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Det beskrevne projekt blev officielt af
sluttet i december 2019. Men planterne
vokser videre og genbanken består. Og
formidling omkring projektet vil forsæt
te på gaarden via gaardens formidlings
tjeneste, aktiviteter og arrangementer,
samt via gaardens og Bornholms Land
brug & Fødevarer’s hjemmesider. Der er
også truffet aftale med TV2 Bornholm
om opfølgning og fokus på projektet
igen til foråret 2020.
En af de ting som dog overraskede ar
bejdsgruppen – var sjovt nok omfanget
af arbejde og tid som hurtigt forsvinder
ind i indsamling, dyrkning og opforme
ring af planterne. Derfor er der allerede
nu ved at blive etableret en liste over fri
villige som kan komme med på ”nørdeholdet” – og derved hjælpe med pasning
og opformering af det indsamlede plan
temateriale.
Men som tidligere nævnt udfærdigede
arbejdsgruppen oprindelig en bruttoli
ste på 83 arter som alle var interessante
at se nærmere på. Derfor er der et stort
håb om at der kan søges penge til flere
faser i projektet. I så fald vil der ikke
bare kunne indsamles yderligere arter –
men også kunne registreres på arternes
udvikling under dyrkning (beholder de
deres karakteristiske smag under dyrke
de forhold, ændres udbyttet over tid,
kommer man bevist/ubevist til at selek
tere på individer som er større eller hvor
frøene ikke drysser før høst osv.). Det er
også ønskeligt at udføre flere eksperi
menter med planterne i køkkenet – og
derved afdække nye spændende poten
tialer. Det er også nødvendigt at se på
arternes egnethed som fødevare og evt
udredning og godkendelse af arter klas
sificeret som ”Novel food” (Novel food
er en betegnelse for "nye" fødevarer og
fødevareingredienser, som ikke er blevet
anvendt til konsum i nævneværdigt om

fang i EU før den 15. maj 1997)
Arbejdsgruppen er i dialog med Fri
landsmuseet under Nationalmuseet
vedr. erfaringsudveksling i forbindelse
med plantegenetisk arbejde. Ligeledes
blev der fra starten taget kontakt til
NordGen. Og enkelte fonde er i kikker
ten til potentiel ansøgning i 2020.
Bornholms Museum som ligger jord
til genbanken er via dette projekt for
pligtiget til at opretholde denne i mini
mum 5 år. Nye projektfaser vil sikre
mange flere år, længere vedligeholdelse
og udbygning og flere aktiviteter til det
te grønne projekt.
Faktum er, at både fødevareproducen
ter og restaurationsbranchen – og ikke
mindst en stigende del af den danske
befolkning, samt turisterne, efterspørger
det unikke, det lokale og det velsmagen
de. Derfor er det nødvendigt at finde en
vej til dette, uden at der drives rovdrift
på naturens ressourcer.
o

Disse arter indgår i genbanken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommen, Carum carvi
Kvan, Angelica archangelica ssp. litoralis
Glat burre, Arctium lappa
Ensidig klokke, Campanula rapunculoides
Strandasters, Aster tripolium
Strandarve, Honckenya peploides
Stolthenriks gåsefod, Chenopodium
bonus-henricus
Kræge, Prunus domestica insistitia
Vild Stikkelsbær, Ribes uva-crispa
Vild Humle, Humulus lupulus
Løgkarse, Alliaria petiolata
Skovløg, Allium scorodoprasum
Skovmærke, Galium odoratum
Havrerod, Tragopogon porrifolius
Hulkravet kodriver, Primula veris
Grøn mynte, Mentha spicata
Rundbladet mynte, Mentha suaveolens
Vild Asparges, Asparagus officinalis
Chr.ø Persille, Pestroselinum crispum
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For download af planteprofiler – se
https://gaarden.nu/da/melstedgaard/bornholms-urter-dyrkningsprojekt/

Disse emner er behandlet i
Planteprofilerne som findes
på nettet:
• Dansk navn, (Latinsk navn), Bornholmsk
navn
• Baggrund / evt. Bornholmsk historie
• Egnethed som fødevare / I Køkkenet
• Voksested / Naturlige vækstbetingelser /
Jordbund / Klima
• Sorter / varieteter
• Sædskifte
• Jordbearbejdning
• Etablering / opformering / bestøvning
• Gødskning
• Ukrudtsbekæmpelse
• Vanding
• Sygdomme
• Skadedyr
• Høst og salgsklargøring
• Udbytte
• Nordgen + egne og andres erfaringer
• Nøglepunkter i kulturen
• Specialmaskiner og udstyr
• Kildehenvisning
• Foto serie af fremspiring
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Mine
ugle-venner

Lær dine kolleger bedre at kende
• Mit navn er: Annette Weiss.
• Jeg er: 40 år.
• Jeg bor i: Strib ved Middelfart.
• Jeg arbejder: Naturcenter Hindsgavl,
Middelfart.
• Jeg har været naturvejleder: 5 år, er
Ugle fra hold 29.
• Kæledyr/husdyr: Min hund Luca
- et meget gammelt eksemplar af
blandingen Jack Russel terrier og
Dansk/svensk gårdhund.
• I min fritid kan jeg godt lide at:
At være ude med familien.
• Min yndlingsfarve er: Grøn.
• Mit yndlingsdyr er: Lige for tiden er
det søstjerner - fordi den er noget helt
andet end alt muligt andet.
• Mit yndlingstræ: En gammel eg.
• Det bedste ved at være naturvejleder
er: Netværket med gode kolleger og
vidensdeling - og at folk gider at høre
mine historier.
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• Det sværeste ved at være naturvejleder er: At folk har en forventning om, at
man ved ALT om naturen.
• Hvis jeg ikke skal være naturvejleder,
skal jeg være: Naturfotograf eller
havpattedyrsforsker eller skuespiller.
• Mit livs eventyr er/bliver: Da jeg lærte
at dykke. At opleve den fantastiske
verden under overfladen.
• Når jeg bliver gammel, vil jeg gerne:
Være sund og rask og bo på en tropeø.
• Spørgsmålet fra sidste nummers
ugleven (Leonora Simony).
• Hvornår har du sidst produceret noget med dine hænder? og hvad var
det? Jeg syede en fastelavndragt til
min ene søn. Et astronautkostume.
• Hvilket spørgsmål vil du stille til
næste nummers (hemmelige) ugleven:
• Hvor i verden vil du allerhelst bo og være
naturvejleder - hvis ikke det må være i
Danmark?
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Følg naturvejlederne på Instagram: #naturvejleder
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Kalender
På grund af corona-virus-situationen er der ikke nogle
arrangementer i kalenderen i den nærmeste fremtid.

HUSK AT LÆGGE ARRANGEMENTER IND I KALENDEREN PÅ HJEMMESIDEN

Tjek også foreningens kalender på hjemmesiden:
http://natur-vejleder.dk/events/
ISSN: 1601-8214

