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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.

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.

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

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.

NATURVEJLEDNING DANMARK
Ledreborg Alle 2A, 4320 Lejre

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
Bodil Sofie Espersen
bodil@havhoest.dk ............................2859 0965
Christine Røllike Ditlefsen
crditlefsen@gmail.com.......................5250 2448
Jacob Jensen
1234jacobjensen@gmail.com.............
Louise Liv Holm
liv@wedonature.dk.............................5155 6211
Mia Lindegaard Pedersen
mia.pedersen@snm.ku.dk..................6130 5005
Peter Baloo Laurents
baloo@laurents.net ............................3062 4542
Søren Rafn
srafn@me.com....................................6089 9018
Inge Christensen (supp.)
ict@albertslund.dk.............................23626351
Katrine L. Moestrup (supp.)
kmoestrup@hotmail.com...................2812 5828
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Kære alle,
året 2020 har hidtil vist sig lidt anderledes end de fleste havde tænkt årtiets første
år… men 20’erne er jo netop kendt for at være vilde og banebrydende. Det var også
ordene, man brugte om det storstilede projekt Vores Natur, der er emnet for dette
nummer af NATURvejleder.

Vi bor fx i et land, hvor der dagligt er en naturvejleder på live i radioen (ikke noget
nyt, men det forstærker tendensen). Med de mange aktiviteter, I afholder i årets løb,
er der således ikke mange borgere, der på en eller anden måde ikke stifter bekendtskab med en naturvejleder. Det faktum – at vores virke er så udbredt og dermed berømmet – begynder nu også at kunne mærkes i bestyrelsen.
Vi er hen over de seneste måneder, i varierende omfang, blevet involveret i ikke
mindre end fem nationale projektansøgninger. Det er et tydeligt udtryk for en stor
efterspørgsel på vores kompetencer.
Disse kompetencer er kollektivt set bl.a. et resultat af mange års uddannelseserfaring - der nu går videre i den nye uddannelse, der udbydes i regi af Naturvejledning
Danmark. Uddannelsen ser i dens fremtidige form en smule anderledes ud end vi
andre har oplevet den – men med et stærkt set-up og et mere fleksibelt uddannelsesforløb tror bestyrelsen på at fremtidens naturvejledere kommer lige så godt rustet ud som tidligere.
I den forbindelse får vi brug for jeres hjælp til at udbrede kendskabet til uddannelsen. Der er åbent for ansøgninger året ud, så del gerne nyheden i jeres respektive
netværk. Sagen er, at uddannelsen jo om noget er rygraden i vores virke og forening. Så kun gennem en fortsat solid opbakning til uddannelsen vil vi kunne udfylde den rolle, omverdenen begynder at forvente af os. Men en fortsat opbakning
til uddannelsen vil også bidrage til en udvikling af en stærk forening. På den måde
kan Naturvejledning Danmark fortsat gøre sin indflydelse gældende derude, og
være med til at åbenbare naturen for offentligheden.

Jakob Walløe Hansen
Naturvejledening Danmark

Foreningens leder

Projektet skulle med sine fem flagskibe understøtte og indfri borgernes (stadigt) stigende behov for unikke og spændende oplevelser i naturen. Og hvem bedre til at
tage sig af en sådan opgave end naturvejlederne. Vores tilstedeværelse i projektet
har været markant, og det har været en fornøjelse at være vidne til, hvordan naturvejledning begynder at fylde mere og mere i hverdagen og især i medierne.

Tak for det store arbejde i et travlt naturår!
Bedste hilsner
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Er du interesseret i
naturvejlederuddannelsen
– enten fordi du gerne vil søge
ind på uddannelsen, eller fordi
du selv har gået på uddannelsen
og vil følge med i udviklingen
af denne, så læs med her:

Nye tider – ny naturvejlederuddannelse

af Mette Aaskov Knudsen,
Sekretariatsleder
Naturvejledning Danmark
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Scenen er sat en mandag
eftermiddag en forårsdag i
april. En hel gruppe kursister
på naturvejlederuddannelsen
løber rundt i skoven og leger
mus. De afprøver, diskuterer,
reflekterer og afprøver igen.
Deler de gode ideer og gør
dem til egen praksis.
Kursisterne på naturvejlederuddannelsen er ansat i mange forskellige jobs, og
de er bredt uddannet indenfor de pædagogiske fag eller indenfor naturvidenskab, kultur eller idræt. De når ud til
mange hjørner af befolkningen med de-

res formidling. Fra de helt små børn, til
fysisk og psykisk handicappede, ældre
borgere, udenlandske turister.
Naturvejledning blandt kursisterne
går derfor i flere retninger og imødekommer mange behov.
En ny naturvejlederuddannelse skal
understøtte de mange behov. Der skal
arbejdes med sundhed, udeliv, uderumsledelse, teamarbejde, innovation,
oplevelsesøkonomi og involvering af aktive borgere, for blot at nævne nogle af
temaerne.
Det er fortsat naturvejledernes kernekompetence at skabe glæde, forundring,
nysgerrighed og overraskelse ude i naturen. Og selvom formidlingen gennem
de senere år har været påvirket af teknoNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 3 • 2020

logiske landvindinger, så er det stadig
det menneskelige møde med en dygtig
naturvejleder, som befolkningen får
mest glæde af.
Vi vil underholdes, blive berørt, være
aktive og få lov til at være medskabere af
egen oplevelser og viden.
At der stadig er stor efterspørgsel efter
naturvejledning skyldes, at vi som borgere gerne vil ud og selv møde naturen
og nogen – naturvejlederen – skal hjælpe os til oplevelser og være naturens
”dåseåbner”.

Et intensivt forløb

Gennem hele naturvejlederuddannelsen
bliver kursisterne sat i forskellige læringssituationer, hvor de træner deres
personlige måde at formidle på. De skal
i høj grad afprøve aktiviteter selv og
gennem dette, styrke deres evne til at se
nye muligheder, nye samarbejdsflader
og nye målgrupper.
Naturvejlederuddannelsen står på et
bredt fundament, hvor udfordringen
ligger i at tage det bedste fra mange pædagogiske retninger og stykke det sammen, der fungerer bedst i sammenhæng
med naturen som rum og ramme. Ud-

Fra 1987 - 1999 bestod naturvejlederuddannelsen af 6 tematiske kurser over 3
år. Det kunne være børn og natur, geologi, udstillingsteknik, historiske værksteder, miljø og bæredygtighed mv. Kurserne var enkeltstående. Skov- og
naturstyrelsen som finansierende hele
uddannelsen gennem naturforvaltningsmidler. I 1998 blev uddannelsesadministrationen flyttet til Skovskolen.
I 1999 kom den første ”uddannelsesreform”, hvor der blev skabt mere sammenhæng mellem kurserne og indarbejdet en progression gennem hele
uddannelsesforløbet. Indholdet af de
enkelte kurser, var fortsat det samme,
men nu blev kurserne knyttet sammen
af studieopgaver og kursisterne inddelt i
studiegrupper.
Anden ”uddannelsesreform” kom efter
2006. Blandt andet medførte dette, at
der var en gennemgående kursusleder,
som fulgte holdet fra start til slut. Kursernes tema tog udgangspunkt i mål-
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grupper og kurserne fik varierende
længde. Der blev skrevet en egentlig
studieordning for hele uddannelsen,
som angav læringsmål og indhold for
kurser og studieopgaver. Friluftsrådet
overtog ansvaret for uddannelsen og
hermed også økonomien, som blev finansieret gennem udlodningsmidler.
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Den danske Naturvejlederordning startede som en forsøgsordning med 12 naturvejledere i 1986/87. Her ca 33 år efter
start - er der mere end 600 personer, der
har gennemført Naturvejlederuddannelsen.

N ATU

Et historisk rids over Naturvejlederuddannelsen

Det er denne anden reform, som uddannelsen står på nu, men gennem de
seneste 10 år, har der været stadige justeringer, både i form og i indhold, som
er blevet skrevet ind i studieordningen.
Naturvejlederuddannelsen blev evalueret i 2014 af Ineva og Alexandrainstituttet.
I 2018 overtog Naturvejledning Danmark naturvejlederuddannelsen fra Friluftsrådet. Friluftsrådet tilkendegav
samtidig, at de i en tre-årig periode
(2019-2021) fortsat ville støtte gennemførelse af uddannelsen med udlodningsmidler.
Tilskuddet til afholdelse af naturvejlederuddannelse bortfalder således fra og
med 2021. Vi har derfor udviklet en ny
uddannelsesmodel, som fortsat kan
danne grundlag for nye naturvejlederes
kompetenceudvikling, identitetsforankring og netværksdannelse.

7

dannelsen forsøger derfor hele tiden at
udforme sin egen pædagogiske platform. Omdrejningspunktet er, at læring
foregår hos det enkelte mennesker og
bygger derfor på kursisternes egne
handling, udfordring af praksis og refleksion over denne. En læring der foregår både som en individuel og en social
proces.

Eksperimenter og leg

Naturvejledere er rigtig gode til at arbejde eksperimenterende og bruge deres
praktiske erfaringer. Dette udnyttes på
naturvejlederuddannelsen ved hele tiden at arbejde på flere måder med eftertænksomhed og refleksion. Målet er at
skabe den platform, hvor kursisterne
kan lege med formidlingsformen, eksperimentere videre og gøre sig nye
spændende erfaringer. Dette hænger
sammen med en høj grad af sparring og
kollegial supervision, som foregår både
på kurserne, men også ude i de studiegrupper, som etableres på uddannelsen.
Her fremmes udvikling og nye ideer, og
man kan begynde at se sig selv i forhold
til andre naturvejledere og bruge dette
som spejl for egen måde at tænke naturvejledning på.

8

Modulopbygget naturvejlederuddannelse

Det nye i naturvejlederuddannelsen er,
at den nu modulopbygget. Den kan gennemføres på to år, men man kan også
vælge, at bruge op til fire år på at gennemføre de enkelte moduler. Uddannelsen består af fire kursusmoduler og tre
studieopgaver, som alle er obligatoriske
for gennemførelsen af den hele naturvejlederuddannelse. Hertil kommer så
seks kursusdage, du som kursist selv
sammensætter ud fra de åbne korte kurser, som Naturvejledning Danmark udbyder.
Det første modul er adgangsgivende
for de efterfølgende moduler. Det betyder, at det er med dette modul man starter uddannelsen. Herefter er der mulighed for selv at bestemme rækkefølgen af
kurserne.
Dertil kommer, at man som kursist,
selv kan tone sin uddannelse i den retning, der giver bedst mening for en selv
og for arbejdspladsen. Dette gøres ved
at vælge de kurser, indenfor udbuddet af
de korte åbne kurser, hvor ens interesse
ligger.
I figuren kan se du, de elementer du
skal igennem som kursist, for at have
gennemført hele uddannelsen og kunne
benytte Ugle-logoet.
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 3 • 2020

Deltagerbetaling

Vi kommer ikke udenom betalingen!
Da Naturvejledning Danmark ikke
modtager tilskud til uddannelsen, har vi
beregnet en pris for hvert kursus. Denne
pris dækker både undervisning, kost og
logi på internatkurserne. Hvert kursus
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betales for sig, inden kursusstart.
Du kan læse meget mere om uddannelsens opbygning, indholdet i de enkelte kursusmoduler og prisen for deltagelse i kurserne på Naturvejledning
Danmarks hjemmeside.
o
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Foto: Adam Grønne

Vores Natur åbner døre
til nye samarbejder
Sjældent har naturen fået så
stor opmærksomhed, som
den har i 2020. Med Vores
Natur har det været muligt at
skabe massiv folkelig opmærksomhed på den danske
natur, og alle de fantastiske
oplevelser den har at byde på.

af Niels-Christian Levin
Hansen,
formand for Friluftsrådet
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Der har været afholdt et væld af aktiviteter, trods de udfordringer som corona-krisen har ført med sig. Nye partnerskaber og samarbejder er spiret på både
lokalt og nationalt niveau. Der er opnået
bred synlighed omkring Vores Natur og
oplevelser i den danske natur - i medier,
tv i bedste sendetid, på bibliotekerne, på
museer og på turistattraktioner.
I løbet af foråret og sommeren er danskerne myldret ud i naturen. Hele 25

procent af befolkningen besøgte i løbet
af foråret et eller flere nye naturområder,
og Naturstyrelsens besøgstællere har
været tæt på rødglødende flere steder.
Derudover har 37 procent af befolkningen været mere ude i den danske natur i
løbet af sommeren, end de plejer. Corona-krisen har naturligvis bidraget hertil,
men jeg tror, at Vores Natur i høj grad
har været afgørende for, at det er naturoplevelser og friluftsliv, som er blevet
alternativet til cafébesøg og eksotiske
rejser.

Nye samarbejder skaber tilbud
til naturuvante

Friluftsrådet har været med i Vores Natur-partnerskabet helt fra starten. Visionen fra DR var, at deres programmer og
mediefokus skulle følges op med et
stærkt civilsamfundsengagement, så befolkningen ikke blot kunne se den
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 3 • 2020

smukke, danske natur på tv-skærmen,
men også komme ud i den og opleve
den med alle sanser. Til det var der brug
for en organisation, som kunne mobilisere en lang række andre organisationer
og foreninger og facilitere nye samarbejder. Som paraplyorganisationen var det
en oplagt rolle for Friluftsrådet, og noget som vi var sikre på kunne skabe stor
værdi for vores medlemmer.
Ved at skabe samarbejder mellem forskellige typer organisationer har det været muligt at løfte indsatserne, så de når
ud til en langt bredere målgruppe. En
central målsætning med Vores Natur
var nemlig at få flere naturuvante ud i
naturen. Her er det vigtigt, at barren
ikke er for høj, og at aktiviteterne kan
fange selv de, der aldrig før har prøvet at
samle svampe, overnatte i det fri eller
været på fisketur. Her har kulturelle aktører, som de naturhistoriske museer og
bibliotekerne, også kunnet bidrage med
nye vinkler, som kan sætte natur og friluftsliv i et nyt perspektiv.

kendelse, at vi skaber stor værdi for vores medlemsorganisationer ved at facilitere netværk, samarbejder og
partnerskaber på tværs af organisationer. Det er noget, som vi i fremtiden vil
arbejde meget mere målrettet på. Vi skal
ikke nødvendigvis altid være den udførende aktør i et projekt – nogle gange
skal vi bare bringe de rigtige parter sammen.
Vi ser frem til, at Vores Natur fortsætter i første halvdel af 2021, og vi glæder
os til at udforske, hvordan vi kan bygge
videre på de mange gode og lærerige erfaringer, der er blevet gjort i forbindelse
med Vores Natur.
o

Værdifuld læring

Der har dog også været udfordringer i
Vores Natur. En samarbejdskonstellation som denne, med frivillige organisationer, myndigheder, vidensinstitutioner,
en stor mediemaskine og tre fonde, har
været uudforsket territorium for os alle.
Vi har på mange måder måttet prøve os
frem og justere undervejs. Det har vi
lært rigtig meget af. For eksempel tror
jeg, at de fleste involverede vil kunne
nikke genkendende til, at den organisatoriske konstruktion omkring Vores Natur måske er lige kompleks nok. Her er
det vigtigt, at vi ikke lader os afskrække,
men derimod tager læringen med videre. Der er ingen tvivl om, at man gennem samarbejder mellem forskellige aktører, kan få meget mere effektive og
nyskabende projekter med stor gennemslagskraft.
Den læring vi har fået gennem Vores
Natur, er en vigtig del af projektets output. De første skridt er altid de sværeste,
og det har været glædeligt at se, hvordan
der i kraft af Vores Natur er spiret mange nye samarbejder frem på tværs af organisationer. Vi er sikre på, at mange af
de forbindelser der er blevet skabt, også
vil bære frugt i fremtiden.
For Friluftsrådet har det været en erNATUR vejleder • 29. årg. • nr. 3 • 2020

Foto: Adam Grønne
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DR og Vores Natur
Interview med Ole Hjortdal,
Chef for DR Events & Partnerskaber
Vi har talt med Ole Hjortdal,
der er chef for DR Events &
Partnerskaber, for at blive
klogere på DR´s tanker og
motivation for at indgå i
samarbejdet omkring
”Vores Natur”.
Hvad var baggrunden for at DR valgte
at træde ind i projektet ”Vores Natur”?
Interview med Ole Hjortdal,
Chef for DR Events & Partnerskaber

12

En af DR’s opgaver er at skabe originalt
indhold, der gør danskerne nysgerrige
og klogere på vores liv og omverden.
Naturen er et af de temaer, som vi gerne
vil være med til at gøre danskerne klogere på og i forlængelse af dette også opmærksomme på, hvor mange oplevelser,
der ligger og venter på os derude.
Derfor var det oplagt for DR at produ-

cere en række programserier til Tv og
radio med fokus på natur.
Men også at skabe et samarbejde som
”Vores Natur”, hvor samarbejdspartnere
–Danske Naturhistoriske Museer, Friluftsrådet, og Naturstyrelsen - i forlængelse af DR’s programmer kunne skabe
læring, aktiviteter og oplevelser ude i
naturen og på museer, og dermed sikre
en fordybelse og yderligere viden om
naturen.
Hvad er erfaringerne og måske fremadrettede visioner når man beder frivillige organisationer om at arbejde tværfagligt sammen om en fælles sag?
Ved at træde sammen i partnerskaber
om en dagsorden eller om samfundsrelevante emner som i Vores Natur, så er
vi sammen i stand til at gøre en større
forskel i et fællesskab, end vi havde haft
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mulighed for hver for sig.
Her er samarbejdet med de frivillige
organisationer en oplagt mulighed for
DR til både at skabe større resultater og
samtidig også en større tilfredshed
blandt de involverede bidragsydere ift.
deres egen indsats.
Der er mange ildsjæle og vidende personer og fællesskaber rundt i landet,
som alle kan og vil bidrage med noget.
Jo tidligere, DR inddrager dem og indleder samtaler med dem om en mulig
indsats, jo bedre resultat. Og alle skal
føle, at de kommer stærkere ud af samarbejdet.
Er den nye netværksbaserede samarbejdsform mellem frivillige og professionelle en tendens DR kan se sig selv arbejde videre med – hvorfor/hvorfor
ikke?
Ja, det er det da helt bestemt. DR vil
gerne være en endnu mere åben og aktiv deltager i kulturelle og samfundsrelevante dagsordener ved sådanne netværksbaserede samarbejder, og i
fællesskab gøre en forskel og skabe større resultater.
Ved at samarbejde og skabe samtidighed i indsatserne, opnår vi et langt større og mere effektfuldt resultat, end vi
havde gjort det hver for sig. Vi kan hver
især byde ind med noget forskelligt. DR
har brandet, erfaringer med projekter af
stor skala, de brede flader, som når ud
til alle danskere og en stor professionalisme omkring formidling. De frivillige
og deres organisationer har lokalt kendskab, specifik viden og både hænder og
handlekraft. Så sammen kan vi skabe
noget, som ellers aldrig ville være sket.
Hvordan ser DR samarbejdet med lokalt forankrede netværkspersoner –
herunder naturvejledere – i forhold til
at samle lokale ildsjæle omkring et fælles projekt? – har det været muligt at
understøtte de lokale aktiviteter med
DR´s kanaler som planlagt?
For DR’s vedkommende tager en netværksbaseret samarbejdsform udgangspunkt i nogle centrale relevante hovedsamarbejdspartnere, med hvem
projektet aftales og koordineres. Fra det
niveau spreder arbejdet og indsatserne
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 3 • 2020

sig rundt i landet på tværs af organisationer og foreninger ud til de enkelte involverede aktører og DR’s distrikter men også herfra til landsdækkende
programmer til både børn og voksne,
dr.dk mm.
I Vores Natur er der i DR’s kanaler
fortalt om rigtig mange lokale aktiviteter, og det har inspireret danskere til nye
oplevelser i naturen. DR har ikke den
’nørdede’ viden - det helt essentielle
kendskab til lokale naturforhold og historier fra området, som f.eks. naturvejlederne.
Naturvejlederne har været afgørende
for at mange lokale aktiviteter bliver afviklet på en måde, som er ordentlig, formidlende ’i pagt med naturen’ og med
det essentielle element af faglighed, som
er udgangspunktet for alle DR’s samarbejder omkring aktiviteter i det fysiske
rum. Alle aktiviteter kan ikke understøttes af DR-kanaler. Men rigtig mange
aktiviteter har fundet vej til DR’s flader i
Vores Natur-samarbejdet.
Hvilke blivende effekter ser DR – som
en del af partnerskabet bag ”Vores Natur” – at der er basis for at arbejde videre med efter 2020?
Vores Natur er ikke slut endnu og derfor
heller ikke evalueret. Men nogle af de
skabte samarbejdsprojekter, vil formentlig fortsætte – f.eks. Nat i Naturen. Og
en lang række producerede oplysningsog læringsmaterialer vil kunne anvendes i nogle år frem i tilknytning til aktiviteter i naturen. Vi kan også allerede nu
se, at der er dukket nye spændende projektsamarbejdsmuligheder op, som flere
parter ønsker at samarbejde omkring.
Erfaringen med at skabe samarbejde og
kontakter på tværs af naturorganisationer -institutioner og DR er nok den
største opnåede effekt.
Denne skal bl.a. bruges til at fortsætte
en løbende dialog, som kan sikre fortsat
samtidighed mellem DR’s formidling og
partnernes aktivitetstilbud omkring
større indsatser.
o

voresnatur.dk
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Vores Natur
- på museum

af Anders P. Tøttrup
Ph.d., Lektor
Vicemuseumschef &
leder af Citizen Science
Statens Naturhistoriske
Museum
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Danske Naturhistoriske
Museer repræsenterer otte
statslige museer i Danmark,
som alle beskæftiger sig med
formidling af den danske
natur.
I Vores Natur står museumsgruppen som partner
sammen med DR, Friluftsrådet
og Naturstyrelsen.
De otte naturhistoriske museer ligger
spredt ud over hele landet, og tilsammen huser vi millioner af skeletter, udstoppede dyr, dyr i sprit, insekter på

nåle, planter, fossiler, mineraler, meteoritter og meget mere fra hele verden.
Sammen deler vi en ambition om at bidrage til en bæredygtig fremtid for planeten Jorden.
Museernes samlinger og forskning
udgør fundamentet for viden om naturens verden og livet på Jorden, og vi stiller det hele til rådighed for Danmarks
befolkning. Gennem udstillinger og aktiviteter åbner vi op til naturens forunderlige verden og inspirerer alle til at
træffe aktive valg – til gavn for vores
fælles nutid og fremtid.
De otte museer er: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Fur Museum, Geomuseum
Faxe, Gram Lergrav, Naturama, Naturhistorisk Museum Aarhus, Museum
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Mors og Statens Naturhistoriske Museum.
I Vores Natur har de forskellige museer været med til at udvikle og løfte aktiviteter, kampagner og events under de 5
fyrtårne samt stået bag et Citizen
Science projekt, en vandreudstilling og
en fælles Bio/GeoBlitz.

Danmark Udforsker
– nyt Citizen Science-projekt

Som en tværgående aktivitet for Vores
Natur-projektet har Statens Naturhistoriske Museum udviklet et Citizen
Science-projekt, som har til formål at
indsamle viden om tidsbestemte begivenheder i naturen. Idéen går ud på at
alle deltagere i Vores Natur-aktiviteter
inviteres med til at indsende observationer som fx hvornår de ser årets første
udsprungne bøgetræ, hører den først
gøg, ser det første hyldetræ i blomst og
senere på året hvornår de høster årets
første modne hyldebær.
Disse informationer vil vi bruge til at
kigge nærmere på tidsmæssige ændringer i naturen skabt af klimaet og blandt
andet se på om forskellige organismegrupper reagerer på samme måde. Det

er vigtigt at følge med i om naturen tilpasser sig og om artsgrupper fx har
sværere at omstille sig og måske derfor
mister deres lokale tilpasning. Informationerne kan også bruges til at se på om
de samme arter reagerer forskelligt i forskellige naturtyper og se på forskelle såsom mellem bymæssig bebyggelse og
mere naturlige habitater.
Danmark Udforsker fortsætter hen
over vinteren og ind i 2021. Alle inviteres med til at sende observationer ind,
og vi glæder os rigtig meget til, at foråret starter med rigtig mange store begivenheder såsom forårets første citronsommerfugl, ramsløg i blomst og årets
første pindsvin ude af sit vinterhi.

Vores Natur Vandreudstilling

I forbindelse med det store fokus på naturen i hele 2020 og som opfølgning på
fortællingerne fra DR’s tv-serie ”Vilde
vidunderlige Danmark” har De Naturhistoriske Museer i fællesskab skabt en
vandreudstilling der bringer den danske
natur helt ind i danskernes dagligdag,
midt i byerne.
På udstillingen har danskerne kunnet
opleve det mylder af liv, som findes i en

Bidrag med dine
observationer her...
Se meget mere om
projektet her...

Foto: Adam Grønne
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Foto: Kristian Mandrup

Se mere om

Danmarks
Naturhistoriske
Museer:
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Fur Museum
Geomuseum Faxe
Gram Lergrav
Naturama
Naturhistorisk Museum
Aarhus
Museum Mors
Statens
Naturhistoriske Museum
- klik på links -
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død træstamme, se urgamle hajtænder,
klappe en række danske dyr og bl.a.
mærke sælens bløde pels og pindsvinets
spidse pigge.
Med udstillingen har et stort antal
genstande fra de naturhistoriske museers omfattende samlinger, fået lov at
møde publikum i deres nærområde og
på nye steder. Formålet med udstillingen har været at give viden om og kendskab til dansk natur og anspore danskerne til at gå ud og opleve den selv.
5 af udstillingens montrer har hver
især fulgt op på de 5 temaer fra ”Vilde
Vidunderlige Danmark”: Hav og kyst,
Skoven, Det åbne land, Søer og vandløb
samt Byen. Den sidste montre har fokuseret på Landskabets dannelse.
Kristian Mandrup Poulsen, koordinator af vandreudstillingen, fortæller:
Publikum til vandreudstillingen skal
møde dyr eller planter som de selv har
set i naturen, men i udstillingen kan
man også se mere spektakulære genstande som fx en kindtand fra en mammut. Vandreudstillingen vil gerne anspore gæsterne til at tale om deres egne
naturoplevelser fx ”kan du huske at vi så
en sæl i sommerhuset” eller ”kan du huske dengang vi mødte et pindsvin i mormors have?” Mens vi har været ude og
enten opstille eller nedtage udstillingen
har vi flere gange overhørt netop denne
samtale mellem publikum. Gæsterne
har været meget glade for at kunne genkende nogle af de dyr som er udstillet

og de har fået lyst til at se mere.
Det unikke for vandreudstillingen har
været muligheden for at tage en del af
de otte museers genstande ud af deres
vante ramme og tage på turne i Danmark. Når museet udstiller sine genstande i for eksempel et storcenter eller
på et bibliotek, møder museerne et helt
andet publikum end dem der normalt
vil komme på besøg på museet og i et
helt andet omfang. Det er ikke usædvanligt at et storcenter har 50.000 gæster/kunder igennem deres center i løbet af blot en uge.
Værterne for udstillingen har været
utrolig glade for udstillingen og fortæller begejstreret om mange besøgende
der har brugt god tid på at gå på opdagelse i udstillingen.
Rikke Bernt, arrangementskoordinator på Ringsted bibliotek siger: ”Udstillingen er en kæmpe succes Aldrig har
vi haft så mange børn og voksne som har
interesseret sig så meget for en udstilling.
Den er så fantastisk”.
Louise Birgitte Henriksen, formidler
på vandreudstillingen, fortæller om oplevelsen af mødet med gæsterne: Det
var fantastisk at opleve danskernes overraskelse og begejstring over at se de udstillede dyr, der findes i vores danske
natur, og som danskerne ofte ikke anede
fandtes omkring dem. Mennesker af alle
aldre, børn som gamle viste stor interesse i udstillingen, og de brugte ofte god
tid på at kigge rundt i udstillingen og

☺
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snakke med hinanden om dyrene. De
havde mange spørgsmål, samt egne historier om deres personlige møde/oplevelse med de danske vilde dyr. Fra en
mand der kunne snakke en halv time
om en grævling der gentagende besøger
hans baghave, til en pige der ivrigt ville
fortælle om den smukke sommerfugl
hun så dagen forinden. Klappedyrene
og kæmpe læderedderkoppen var et
særligt hit for rigtig mange børn og lege
glade voksne/barnlige sjæle. Der var
mange besøgende. Efter min mening
var det en populær udstilling.
Udstillingen har indtil videre været
rundt i landet på 5 forskellige lokaliteter:
06. Juli – 06. august
Hovedbiblioteket i Odense
10. august – 23. august
Kolding Storcenter
25. august – 28. september
BROEN Shopping Esbjerg
01. oktober – 02. november
Ringsted bibliotek
05. november – 26. november
DOKK1 Aarhus
Og den fortsætter videre rundt i landet
herefter, så hold øje hvis du endnu ikke
har fået den set.

Bio/GeoBlitz

På Naturens dag, søndag den 13. september 2020 afholdt de Naturhistoriske
Museer en fælles Bio/GeoBlitz. Her inviterede museerne deres gæster til at
hjælpe med at kortlægge de arter der
findes omkring museerne. Ved en BioBlitz afsøger og registrerer man arter indenfor et givent område i en bestemt
tidsperiode. De museer som har geologi
og fossiler som fokusområde indberettede fund af de forskellige fossil-grupper
i et Google-dokument, mens de museer,
som arbejdede med levende arter registrerede deres fund på iNaturalist. Her
blev lavet et projekt, så man i løbet af
dagen kunne følge med i, hvilke arter,
og hvor mange, der blev registreret af de
forskellige museer. På denne måde kunne gæster over hele landet følge med i,
hvad der blev fundet på alle de danske
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Foto: Fiskeri og Søfartsmuseet

Naturhistoriske Museer og få et indblik
i vores fantastiske, varierede natur.
"Her i Vadehavet har vi registreret 54
forskellige arter i søndags. Det er rigtig
flot, især fordi vi var udfordret af blæsten, så det nærmest ikke blev lavvandet
og vi kunne ikke komme ud og finde alle
de arter som lever i Vadehavet." Siger
biolog, Christine Røllike Ditlefsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet. "Vi har fået en
masse hjælp fra folk som kom forbi og fiskede, gravede og samlede både planter,
tang, rejer, krabber og meget mere. Der
blev brugt meget tid på at bestemme de
forskellige arter og mange blev overraskede over, hvor meget liv, der egentlig findes
på en strand. Det mest overraskende
fund var nok en død alk, som jo er en
havfugl, som må være blæst ind på stranden."
o

Resultaterne af
søndagens undersøgelse kan ses
ved at følge disse links:

BioBlitz
GeoBlitz
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Foto: Camilla Stephan

Vild natur hvor du bor
– en invitation til at gøre noget vildt

af Pernille Schousboe
Kampagnechef
Dyrenes Beskyttelse
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Den danske natur er trængt,
og biodiversiteten falder.
Blandt andet fordi arealerne
med vild natur bliver færre og
mindre, og fordi vi har trang til
at rydde op, plante græs og
lægge fliser.
I Danmark udgør arealer
mellem bygningerne mere
end 5 % af landets samlede
areal. Det meste ligger hen
som kortklippede græsplæner
uden ukrudt, bede med flis,
trimmede hække og lignende.
Der er næsten intet at leve i
og af.

Det er en af grundene til, at biodiversiteten i byerne generelt er meget lav, og
bynaturen bliver grønne ørkener uden
liv. Men de steder, hvor der er en plet
med langt græs, hvor der er blomstrende buske eller ligger en bunke gamle
grene, der myldrer det med liv.
Denne indsigt har været udgangspunktet for ét af de 5 fyrtårne under
Vores Natur- nemlig det som har fået
navnet ”Vild natur, hvor du bor.”

Projektets idé

Alle kan blive naturplejere og være med
til at skabe større biodiversitet ved at
gøre bynaturen vild igen. Det gælder
uanset om man har en altankasse, en
parcelhushave eller bor i en boligforening. Det gælder også, hvis man er ansvarlig for græsplænen rundt om skolen
eller for virksomhedens bygninger eller
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< Vild-havementorer over hele landet har stillet viden
og haver til rådighed for at udbrede budskabet om,
hvordan vi alle kan være med til at gøre noget vildt.
har en hel skov. Intentionen med dette
fyrtårnsprojekt har været at iværksætte
en landsdækkende indsats, som vil give
alle interesserede danskere mulighed for
selv at forbedre biodiversiteten på en let
tilgængelig og engagerende måde.

Vidt forskellige parter – samme mål

For at gøre det, arbejdede Landsforeningen Praktisk Økologi, KFUM-spejderne,
DOF og Dyrenes Beskyttelse i starten af
2020 intenst på et projekt, hvor kernen
var at uddanne 200 frivillige vild-havementorer. Ideen var, at mentorerne
gennem lokale aktiviteter og andre tiltag
vil engagere borgerne i dyr og planters
behov og levevis og at styrke samtalen
om, hvordan vi kan skabe flere levesteder, som giver større biodiversitet. Målet
er at gøre det muligt for borgerne selv at
øge biodiversiteten i deres egne haver
gennem selv små tiltag, der giver flere
levesteder for dyr og insekter.

Planen var egentlig at holde kurser for
mentorerne i foråret, hvor der er sæsonstart for havefolket. Det var selvfølgelig,
da det kom til stykket, ikke muligt, men
heldigvis lykkedes det at gennemføre
kurserne i løbet af august og september.
Det har været nogle topengagerede
mennesker, som valgte at deltage. På
kurserne fik mentorerne en kort indføring i, hvad der kendetegner den vilde
have, men de fik først og fremmest mulighed for at arbejde med idéer til, hvordan man deler sin viden om, hvordan
man gør haven og andre veldresserede
naturområder vildere.
De knap 200 mentorer er landet over
allerede godt i gang med at lave lokale
aktiviteter for borgere, som vil lære
mere om vilde haver, og der er planlagt
arrangementer langt ind i 2021. Arrangementer til glæde for dem, som deltager og selvfølgelig vores vilde naboer,
som lige så stille får mere vild natur at
boltre sig i. Af arrangementer kan nævnes alt fra fremvisning af egen vilde
have til en frøbytningsdag.

Man kan finde alle
materialerne til
download her:
https://voresnatur.
dk/vild-natur-hvordu-bor
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på altanerne i boligforeningen.

samme arrangement kan laves i haverne på villavejen eller

folk til at medbringe en kage eller lidt kaffe til selskabet. Det

eller hvad I kunne ønske jer i gårdhaven. Du kan evt. opfordre

andens baggårde. Tag en snak om hvilke vilde tiltag der er,

seddel på døren, og sæt en eftermiddag af til at besøge hin-

vejen. Inviter andre fra boligforeningen med, f.eks via en

gårdhaver. Det kan f.eks. være blandt boligforeningerne på

Arranger en Tour de Baggård, hvor I besøger hinandens

FÆLLES BAGGÅRDSFREMVISNING

BYEN:

stenkløver, tidsel og kartebolle.

de læbeløs, musevikke, mælkebøtte, perikum, havereseda,

kortlæbe, kællingetand, lammeøre, lavendel, liguster, kryben-

er rige på nektar eller pollen. I juli-august kunne det f.eks. være

om hvorfor. Gå evt. på opdagelse og tip en 13’er i blomster, der

gruppe. Vis hvilke vilde tiltag du har valgt, og fortæl dem lidt

via en seddel i postkassen eller et opslag i den lokale facebook-

Inviter dine naboer indenfor i haven/gårdhaven eller altanen fx

HOLD ÅBEN HAVE OG
INSPIRER DINE NABOER
OG GENBOER

NABOERNE:

ændret.

det relevante politiske udvalg i din kommune for at få det

klipper deres hæk om sommeren, så kontakt formanden for

gen eller i vejlauget. Hvis kommunen kræver at haveejere

kens blomstring. Det samme tiltag kan laves i boligforenin-

lene fred i deres reder, og bier og insekter får glæde af hæk-

vintersæsonen fremfor om sommeren. På den måde får fug-

ændre ordensreglementet, så hækkene først bliver klippet i

Har du en kolonihave, så foreslå på generalforsamlingen at

LAD HÆKKENE
BLOMSTRE

KOLONIHAVEN:

Vilje eller De Vilde Haver.

du-bor eller i forskellige facebookgrupper såsom Vild med

til konkrete tiltag på www.voresnatur.dk/vild-natur-hvor-

hedens grønne arealer. Der er masser af inspiration at hente

vis? Skriv eller ring til direktøren og tag en snak om virksom-

den i dit lokalområde synes, at den tid kan bruges på anden

slå græsarealerne foran deres domicil. Måske vil virksomhe-

Mange virksomheder bruger masser af tid og penge på at

GØR PLÆNEN VILD

VIRKSOMHEDER:

gøre meget godt for insekter og smådyr.

mode dem om at droppe sprøjtemidler. Det tiltag vil alene

samme lejlighed forhøre dig, om kirkegården er giftfri og an-

Sognerådet for at få grønt lys til at gå i gang. Du kan ved

af, om der er en plet med plads til lidt vildt. Kontakt derefter

over det hele. Tal evt. med kirkegårdsgartneren og find ud

hække og perlesten. Men sådan behøver det ikke at være

Kirkegårde plejer at være kendetegnet af stramt klippede

ERSTAT PERLEGRUS
MED BLOMSTERFLOR

KIRKEGÅRDEN:

søg om kommunen måske selv vil gå i gang.

til at lave nogle nemme tiltag på offentlige arealer. Eller under-

kalder det – og fremlæg dit forslag for formanden, for at få lov

det relevante udvalg - det er lidt forskelligt, hvad kommunen

hegn eller et lille stengærde et sted? Kontakt formanden for

kunne blive plads til lidt langt græs, et regnvandsbed, et kvas-

arealer. Kommunen holder styr på det hele, men mon ikke der

Rundkørsler, rabatter, grøftekanter, parker og andre offentlige

BLOMSTRENDE RUNDKØRSLER OG REGNVANDSBED I PARKEN

KOMMUNEN:
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SAMTALEPLAKAT
SÅDAN BRUGER DU
SAMTALEPLAKATEN:

1: SØRG FOR AT DANSKE
PLANTER OG URTER
TRIVES

2: INDRET DIN HAVE
EFTER FORHOLDENE

3: BEVAR GAMLE TRÆER
OG DØDT VED

planter og insekter i haven, på terrassen eller på altanen. De 7 til-

• Sørg for at plante danske, hjemmehørende planter og urter.

• Skab næringsfattig jord ved at fjerne græsafklip og plante-

• Fæld ikke gamle træer. Styn, eller topkap dem i stedet.

tag er uddybet her på bagsiden, og du kan bruge pladsen neden-

Sørg for, at der er blomster med nektar og pollen fra tidligt

under til at nedskrive dine tanker og ideer om, hvilke tiltag du selv

forår til sent efterår.

Plakaten her viser 7 konkrete tiltag, hvorpå du kan hjælpe dyr,

kan bruge og hvorhenne.
Med denne samtaleplakat får du et redskab til at tale om og tæn-

materiale.
• Lav nicher i haven, som fremmer forskellige slags biotoper.

• Undgå meget forædlede blomster med mange kronblade. Hvis
støvdragerne er skjult, har de ingen fødeværdi for insekter.

• Saml frø af vilde blomster, og så dem ud i indkørslen, terrassen
eller på gårdspladsen.

• Skal et gammelt træ alligevel fældes, så lad 2-4 m stub stå
eller lad stammen blive liggende.
• Bor store og små huller i dine træer, og lav kvasbunker til
glæde for insekter og dyr.

ke på, hvordan du kan skabe mere vild natur, hvor du bor og lever.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

4: SKAB VARME I HAVEN
MED STEN OG SAND

5: SKAB FUGTIGHED I
HAVEN MED VAND

6: SØRG FOR SKYGGE, LÆ
OG BESKYTTELSE MED
KRAT OG BUSKE

7: SKAB ET SMUKT GRÆSLANDSKAB I STEDET FOR
PLÆNE

• Sørg for, at der er stenbunker i haven på solrige steder, så

• Sørg for, at der er vand i haven – både baljer, underskåle og

• Sørg for, at der er et krat, der giver skygge, skjul og fødekilder.

• Husk, at langt græs er bedre end en kortklippet græsplæne.

• Lad krattet bestå af vilde, hjemmehørende arter, som blomstrer

• Gød ikke græsplænen, men udpin plænen ved at fjerne

Først og fremmest skal du undgå enhver form for sprøjtemidler
mod planter og insekter. Også kunstgødning bør undgås, der hvor
du vil skabe mere vild natur, da det især er de mere nøjsomme
planter, som mangler i naturen.
Du kan få mere information og gode råd til at skabe vild natur,
hvor du bor på www.voresnatur.dk/vild-natur-hvor-du-bor. Del
din viden eller bliv inspireret med #vildnaturhvordubor #gørnogetvildt og #vildviden på facebook og instagram.

insekter kan varme sig.

fuglebade.

• Husk, at stengærder er smukke og du kan lave dem selv.

• Anlæg gerne en havedam, der er mindst 70 cm dyb.

• Lav en sydvendt skråning med en bunke sand, og lad evt.

• Placer et sumpbed eller regnvandsbed i forbindelse med

truede, vilde blomster gro på den næringsfattige jord.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

eksempelvis tagrender til gavn for padder og andre dyr.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

forårssæsonen igennem.
• Klip hække og krat om efteråret eller vinteren – ikke om som-

græsafklippet.
• Så evt. frø i muldvarpeskud og andre bare pletter.

meren eller før Sankt Hans.

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

HVOR, HVAD OG HVORDAN:

OM VORES NATUR

OM VILD NATUR HVOR DU BOR

”Vild Natur hvor du bor” er en del af ”Vores Natur” – et partnerskab

Plakaten er skabt som en del af projektet ”Vild natur, hvor du bor”,

mellem Naturstyrelsen, Friluftsrådet, De Naturhistoriske Museer og
DR, der har til formål at invitere alle danskere ud i naturen. ”Vores
Natur” bliver støttet af Nordea-fonden, AAGE V. JENSEN NATUR-

som er et samarbejde mellem Landsforeningen Praktisk Økologi,
Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og KFUM-Spej-

Fonde:

derne.

FOND og 15. Juni Fonden.

ILLUSTRATION: Mette Rasmussen
TEKST: Signe Schrøder og Katrine Turner

Partnere:

GRAFISK OPSÆTNING: Ida Kallehave

Foråret blev ikke spildt

Imens vi måtte udsætte kurserne for
vores vildehave-mentorer, arbejdede vi
i foråret på at udvikle undervisnings
materialer til kurserne, som vi hele
vejen havde en tro på, at vi nok skulle
få gennemført. Derudover udviklede vi
inspirationsmaterialer både til voksne
og børn sammen med voksne, som med
enkle greb inspirerer danskerne til,
hvordan de selv kan gøre noget vildt i
deres have på en sjov og enkel måde.
Som en overlægger på hele projektet,
har de involverede foreninger arbejdet
med at formidle interessant indhold
under projektets tematiske paraply:
Gør noget Vildt.
Vi har lavet artikler, grafikker og pressemeddelelser om alt fra bænkebiderens
interessante anatomi, til hvorfor vi har
brug for en ny haveæstetisk for at sikre
dyr og planter bedre forhold. Alt sammen med opfordringen til at gøre noget
vildt lige der, hvor man bor.
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Udbyttet på de interne linjer

Det tværgående samarbejde i fyrtårnet
har været meget meningsfuldt, og det
vigtigste er, at vi i fællesskab har bidraget til en national opmærksomhed om
den faldende biodiversitet, som vi ikke
så let ville have kunnet opnå på egen
hånd. Vi har også fået en større forståelse af, hvad det kræver at samarbejde på
tværs af organisationer og ved nu mere
om den betydning, det har, at der er
åbenhed og anerkendelse af, at vi sidder
på hver vores mandat, og at vi i hver af
vores foreninger skal stå til ansvar for
hver enkelt bestyrelse og ledelse og
redegøre for, hvordan projektet ligger
indenfor alle vedtægter og opfylder mål
i alle de forskellige strategier. Endelig
har vi har rent administrativt udviklet
nogle fælles formater, fx i forhold til
samarbejdsaftaler, tværgående tidsregistrering og GDPR ved indsatser i lokalsamfundet, som måske kan bruges i
andre tilsvarende projekter.
o

SKAB MERE
VILD NATUR
HVOR DU
BOR
Guide udar

bejdet af

1

21

Nat i Naturen

– kom ud når mørket falder på

Foto: Friluftsrådet/Thomas Howalt Andersen

af Tine Tolstrup
Udviklingskonsulent
og projektleder
Det Danske Spejderkorps
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”Nat i Naturen” sætter fokus
på alle de naturoplevelser,
som vi normalt går glip af, når
vi søger indendørs så snart
det bliver mørkt. Det kan være
oplevelser som madlavning
ved lejrbålet, nattergaletur,
opdagelse af nattens særlige
dyr med lommelygter en
mørk efterårsaften eller oplevelsen af at falde i søvn i en bivuak eller hængekøje under
forårets lyse aftenhimmel.
Projektets idé

Målet med ”Nat i Naturen” er, at flere
danskere kommer ud og møder nogle af
disse oplevelser i naturen om natten.
Det kan både være til arrangementer i
lokalområdet eller på egen hånd ved at
opleve skoven med familien i lomme-

lygtens skær eller overnatte i haven.
Som del af det indledende arbejde i
Vores Natur gik Det Danske Spejderkorps, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening,
Ungdomsringen og Naturstyrelsen sammen om at udvikle ”Nat i Naturen” og
har siden udgjort udviklingsgruppen
bag fyrtårnet.

Mange oplevelser i natten
for forskellige målgrupper

”Nat i Naturen” fyrtårnet var oprindeligt
planlagt som to datoer, hvor foreninger,
naturskoler, museer, biblioteker, nationalparker og andre interesserede ville
afholde arrangementer landet over. De
to aftener gav mulighed for både at opleve forårets lyse nætter og efterårets
mørke, hvor sanser bliver bragt i spil på
forskellig vis og hvor der er mulighed
for at opleve årstidens dyr, indtryk og
særlige natur. Da coronaen satte ind,
blev forårets begivenhed i maj dog aflyst. I stedet valgte flere af arrangørerne
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at afholde Nat i Naturen arrangementer
over sommeren og mange bidrog også
til efterårets begivenhed, der blevet udvidet til at vare hele efterårsferien.
Det har været vigtigt for ”Nat i Naturen” at række ud til forskellige aktører
for at skabe bredde i aktiviteterne og geografien og tiltrække forskellige målgrupper. Samtidig har der været lagt op
til samarbejder, så arrangører gik sammen om en begivenhed med lokale aktører, som er aktive i naturen på andre
måder end dem selv. Dette er lykkedes
og der er derfor både blevet afholdt
stjerneaftener, flagermusture, mørkevandringer, natsejladser, overnatning på
”hængekøjehotel”, shelterpladser og i
trætoppene, højtlæsninger om bålet,
UV-jagt og orienteringsløb om natten.
Der har været positive tilbagemeldinger
om, at konceptet giver en god og tydelig
ramme, men samtidig er fleksibelt nok
til, at den enkelte arrangør kan tilpasse
det deres særlige interesse.

Inspiration til at opleve naturen om natten

Som del af projektet er der udviklet et
”Nat i Naturen” inspirationsmateriale,
hvor der er samlet gode aktiviteter i
mørket fra flere af organisationerne i
udviklingsgruppen. Materialet er både
henvendt til arrangører af ”Nat i Naturen” arrangementer samt til børnefamilier, der ønsker idéer til, hvordan de kan
opleve nattens natur.
Sideløbende har der over efteråret
kørt en kampagne for ”Nat i Naturen”
på sociale medier for at prikke til danskernes nysgerrighed og lyst til naturoplevelser om natten. Interessen har været
stor, hvilket bl.a. også kunne ses i sommerferien, hvor et rekordstort antal
danskere overnattede i det fri på Naturstyrelsens lejrpladser. Udviklingsgruppen ser derfor et stort potentiale for at
fortsætte arbejdet med ”Nat i Naturen”
videre end 2020 og bygge videre på den
store interesse og erfaringerne fra Vores
Natur.
o

Materialer kan findes her:
https://voresnatur.dk/sites/
voresnatur.dk/files/media/
document/Nat%20i%20Naturen.pdf
Inspiration til flere oplevelser i mørket kan findes her:
https://voresnatur.dk/natnaturen-0

Foto: Friluftsrådet/Thomas Howalt Andersen
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Vild Mad

– smagen af
vores natur

Foto: Sasha Hegelund / Statens Naturhistoriske Museum

Selvom Danmark er et lille
land, og den opdyrkede del
fylder væsentligt mere end
den vilde, byder vores landskab alligevel på en række forskellige arter, der kan give
særlige smagsoplevelser over
året. Tilbage i tiden optog det
vilde en større plads i vores
spisekamre, men meget er
over årene gået i glemmebogen eller erstattet af dyrkede
arter.
af Mikael Elke Lund,
Direktør og Økofacilitator i
Landsforeningen Praktisk
Økologi
og
Laura Hagel,
Project Coordinator
VILD MAD
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Men det vilde kan noget andet end det
dyrkede og kultiverede, og i løbet af de
seneste år har flere og flere vilde danske
ingredienser derfor atter fundet deres
vej tilbage til vores tallerkener. Noget af
det vilde har fået en plads i vores køkkenhaver eller sågar i køledisken i supermarkedet, men det meste skal man
stadig ud i landskaberne for at hente
hjem.

Projektets idé/formål

Vild Mad Fyrtårnets formål har været at
give danskerne en forståelse for at samle, jage, fiske og tilberede naturens råvarer, gennem folkelige aktiviteter, der
kommer bredt ud, fordrer nysgerrighed
og interesse for naturen.
Ved at lade danskerne finde, fange,
plukke og spise, har vi introduceret dem
til naturens spisekammer og bragt dem
tættere på den spiselige natur. Det har vi
gjort gennem en stribe Vilde Middage i
hele landet og en Vild Mad-kampagne.
Vild Mad fyrtårnet er organiseret omkring en projektgruppe bestående af
Danmarks Jægerforbund, Praktisk Økologi, De Naturhistoriske Museer, Cykling Uden Alder og VILD MAD.

Vild Mad-kampagne

Gennem en offentlig efterårskampagne
har vi skabt opmærksomhed omkring
den efterårsmad naturen byder på.
Kampagnen består af flere forskellige
formater:
• vi har givet danskerne mulighed for
at møde 3 vilde kokke.
• vi har sat fokus på vilde råvarer der
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nemt kan erstatte købeprodukter fra
supermarkedet.
• vi har inspireret danskerne til at bruge hele urten, fisken eller dyret i køkkenet via et ’nose to tail’ format.
• vi har kigget på fasan, beder og
brombær fra 3 vinkler.
Mød fx kokken Bjørn Tandal Olsen, der
siger følgende om hvad der gør vild mad
til noget særligt:
”Det gør den meget rene smag, og så er
det også et væsentligt kriterium, at det er
noget oprindeligt. Man ved, hvad det er,
man har i hænderne. Det er sundere, og
man får en bedre oplevelse og en bedre
fornemmelse i maven og hele kroppen.
Man kan ligefrem mærke det, hvis man
er vant til at spise naturlig mad og så spiser industrielt fremstillet mad i et par
dage.”
Kom rundt om vild peberrod fra rod
til top, fasan på 3 måder, umami fra
svampenes rige eller sødt/surt/syrligt fra
3 vilde bær.
Kampagnen er blevet kørt både på
fyrtårnets egne kanaler og hos Vores
Natur. Se hele kampagnen på Vores Natur og på Vores Natur Facebook her:
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Tryk på
et billede
for at
gå til link...
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Foto: Mikael Elke Lund

Foto: Mikael Elke Lund

Vilde Middage

Tryk på ikon for at
gå til VILD MAD...
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De Vilde Middage er blevet afholdt i løbet af oktober og november. De har givet en mulighed for fx at deltage i enten
en fisketur, sanketur eller jagttur vejledt
af en formidler, og derefter tilberede og
nyde en middag i fællesskab. Eller stifte
bekendtskab med de vilde råvarer gennem formidling og håndtering af fagpersoner, efterfulgt af en fælles vild
middag med de vilde råvarer. Alle middagene er blevet slået op via Vores Naturs aktivitetskalender og på værternes
egne kanaler.
• Vi har afholdt cirka 40 middage over
hele landet, med mere end 1000 deltagere.
• Vi har udviklet en drejebog til alle
Vilde Middage værter og udviklet 20
inspirerende efterårsopskrifter sammen med to af Danmarks bedste
kokke Thorsten Schmidt og Kamilla
Seidler. Opskriftshæftet kan findes
på nettet. Opskrifterne vil sidenhen
tilføjes til opskriftsuniverset på www.
vildmad.dk
• Vi har afholdt Vores Natur partnerskabsmiddag i Botanisk Have for at
styrke kendskab og samarbejde på
tværs af organisationer og fyrtårne i
Vores Natur.

Samarbejder i Vild Natur – Vild mad

I Vild Mad fyrtårnet var vi fem meget
forskellige partnere. De Naturhistoriske
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Foto: Mikael Elke Lund

Museer, MAD, Cykling uden alder,
Danmarks Jægerforbund og Landsforeningen Praktisk Økologi. Det var en
spændende og anderledes opgave, at
finde fælles fodslag og sammen udvikle
aktiviteter, under det fælles tema ”vild
mad”. Når man er forskellige foreninger/
organisationer, med forskellige formål
og ikke mindst størrelse, så giver det en
anderledes ukendt dynamik i samarbejdet.
Ud over at projekt Vores Natur skulle
forbinde de ikke-naturvante med naturen, så må man sige at projektet også i
særdeleshed været et laboratorium, hvor
man har kunnet afprøve samarbejde
blandt umage partnere. Forskelligheden
i fyrtårnsgruppen har givet nogle anderledes arrangementer, som muligvis favner deltagerne bredere fordi vi i fyrtårnsgruppen har skullet forholde os til
hinandens forskellige dagsordener. I organisationerne er vi også blevet mere tydelige på, hvad vi hver især bidrager
med til fællesskabet.
Vores indblik og kendskab til hinandens organisationer, gør det meget
sandsynligt at vi skal samarbejde igen i
en anden kontekst. Vi vil opfordre alle
til at række ud og danne partnerskaber,
også i samarbejder hvor man ikke deler
faglighed. Der helt klart en emergens at
finde i det uvisse, når der skal udvikles
projekter og aktiviteter.
o
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Foto:: Adam Grønne

Vores Natur
- Under vandet
Siden juni er danskerne blevet
inviteret med en tur “under
vandet”.
Vores Natur - Under vandet
har til formål at gøre os alle,
særligt børn, familier og
”natur-nybegyndere”, klogere
på, hvad der findes af liv
under vandet - og hvordan vi
kan benytte og beskytte vores
”blå” natur - hav, sø, åer og
vandløb.
Hovedopgaven er at tilbyde og
koordinere en masse spændende
naturoplevelser for alle danskere fra juni
- oktober (er dog blevet forlænget året
ud grundet Corona).
Fyrtårnets nationale koordinator er
Fiskeri og Søfartsmuseet som også er 1
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af de regionale koordinatorer. Der er et
tæt samarbejde med en række andre regionale koordinatorer som består af:
Øresundsakvariet, Fjord & Bælt, Kattegatcentret, Jyllandsakvariet, Naturskolerne i Sønderborg, AQUA Akvarium &
dyrepark og Naturpark Lillebælt. Desuden er en masse lokale aktører involveret.
Omdrejningspunktet i hele fyrtårnet
har været alle de aktiviteter som regionale og lokale aktører har gennemført samt et par større nationale events som
har fået ekstra fokus. Vi har ønsket at
aktivere så mange lokale ildsjæle og foreninger som overhovedet muligt! Der
har været mange typer arrangementer
landet rundt - både events, ture ud, virtual reality, online undervisning.
For at få aktiveret de ikke-naturvante
danskere, har vi i tillæg udviklet en
landsdækkende konkurrence vi kalder
for Vandbingo. Vandbingo er et spil,

af Lene Friis Møller,
Videnskabelig chef, ph.d,
Fiskeri- og Søfartsmuseet
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Link til
Vandbingo.dk

Foto: Fiskeri og Søfartsmuseet

hvor du har din egen digitale bingoplade. Du uploader billeder til din digitale
plade, der viser at du udfører en aktivitet som f.eks.: “Find en østers eller fang
en fisk”.
Vandbingo blev kickstartet 13. juni i
hele landet med et kick off event på Fiskeri - og Søfartsmuseet sammen med
den kendte lystfisker, Gordon P. Henriksen. Hovedpræmien, som er en skræddersyet to-dags tur med en masse oplevelser i den blå natur - blandt andet en
fisketur på Øresund med Gordon, blev
trukket 19. oktober.
Vandbingo “bor” hos Fiskeri- og Søfartsmuseet som vil forsøge at genaktivere det ved lejlighed. Pt. afventer vi
besked på om dele af Vores Natur bliver
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forlænget i 2021. Det der er søgt om
forlængelse til i dette fyrtårn er at køre
Vandbingo et par måneder til forår/
sommer med et par tilkoblede arrangementer for at få aktiveret spillet.
Noget af det der yderligere er kommet
ud af arbejdet i fyrtårnet, udover at afholde en masse spændende arrangementer, er et godt netværk partnerne
imellem og vi er også blevet meget inspireret af hinanden til selv at afholde
nye typer af arrangementer. Vi påtænker
at fortsætte samarbejdet i fremtiden og
afslutter fyrtårnet med et kick off for
fremtiden.
o
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Foto:: Adam Grønne

Sommer
i Vores Natur
Fyrtårnsprojektet Sommer i
Vores Natur inviterede i sommerferien hele Danmarks befolkning til at udforske nogle
af Danmarks smukkeste og
mest unikke naturområder.
Over 1000 aktiviteter blev der
afholdt i det danske sommerland i perioden fra den 27.
juni til den 11. august 2020.
Det var målet med fyrtårnet Sommer i
Vores Natur at Inviterer befolkningen
ud til aktiviteter i naturen og præsentere
dem for nationale naturseværdigheder.
Målet var også at danne rammen om et
udvidet tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde.
Sommer i Vores Natur er som det
eneste fyrtårnsprojekt i Vores Natur allerede færdigafviklet. Oprindelig gik
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projektet under navnet Naturstafetten,
men på grund af corona-situationen var
det nødvendigt at sadle om og tilpasse
projektet. Det gjorde vi ved at forkorte
eksekveringsperioden og erstatte større
events med mindre arrangementer og
gør-det-selv-oplevelser.
Sommer i Vores Natur havde til formål at tilbyde oplevelser og aktiviteter i
og ved Danmarks fineste naturområder.
Man behøver nemlig ikke rejse til udlandet for at få store naturoplevelser. I
Danmark har vi både nationalparker,
naturparker, geoparker og steder på
UNESCO’s verdensarvsliste. I Sommer i
Vores Natur blev befolkningen inviteret
til at udforske nogle af de unikke naturområder, vi har i Danmark, og tage del i
alle de fantastiske oplevelser, man kan
have derude.
I løbet af sommerferiens syv uger
skruede 16 af de smukkeste naturområder i Danmark op for aktiviteter og op-

af Dorrit Christensen,
Projektleder af Sommer
i Vores Natur,
Dansk Vandrelaug
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De 16 naturområder
der deltog i projektet:
• Nationalpark Kongernes
Nordsjælland
• Naturpark Amager
• Nationalpark
Skjoldungernes Land
• Bornholm
• Møn biosfære-område
• Geopark Odsherred
• Naturpark Maribosøerne
• Sydfyn
• Naturpark Lillebælt
• Nationalpark Vadehavet
• Naturpark Vesterhavet
• Naturpark Nissum Fjord
• Nationalpark Thy
• Råbjerg Mile / Skagen
• Nationalpark Mols Bjerge
• Søhøjlandet

levelser i naturen – på egen hånd, på
guidede ture eller gennem andre spændende aktiviteter.
Der blev udviklet et hæfte til børn ”På
opdagelse i vores natur”, der introducerer børn til naturen i de fem naturtyper
fra DR’s serie Vilde Vidunderlige Danmark. Materialet blev distribueret gennem de 16 naturperler og fik en varm
modtagelse. Håbet er, at materialet kan
genoptrykkes i en let redigeret udgave,
da det sagtens kan bruges fremadrettet.

Nye samarbejder og netværk

Det er Dansk Vandrelaug, Friluftsrådet,
Naturstyrelsen, nationalparker, naturparker og en række andre organisationer, der står bag projektet Sommer i Vores Natur. Den overordnede
koordination, projektledelse og kommunikation har Dansk Vandrelaug, Friluftsrådet og Naturstyrelsen stået for.
Her har de involverede organisationers
respektive netværk og kompetencer været afgørende for et velfungerende projektsamarbejde.
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Derudover har de 16 naturperler været
en uundværlig ressource for at få igangsat og koordineret alle de aktiviteter, der
skulle ske rundt omkring. Her er der i
løbet af projektet blevet udviklet et netværk mellem nationalparker, naturparker, naturstyrelsens enheder og kommunale aktører, som har interessante
perspektiver – også i fremtiden. Både på
lokalt, regionalt og nationalt plan er der
blevet delt erfaringer mellem de forskellige involverede aktører, og særligt i
lyset af den pludseligt opståede coronakrise var det relevant at få udvekslet
ideer til, hvordan man f.eks. kunne
håndtere forsamlingsforbuddet, afstandskrav mv. På Facebook Vores
Natur 2020, kan man se videoer, hvor de
16 naturområder bliver repræsenteret.
En række friluftsorganisationer har
også deltaget i projektet på forskellig vis.
Blandt andet gik Dansk Kano og Kajak
Forbund sammen med Dansk Orienterings-Forbund om at udvikle et nyt
koncept for oplevelsesruter med indbygget naturformidling. Som en del af
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 3 • 2020
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projektet blev der oprettet 13 nye orienteringsruter med naturformidling til
lands og indtil videre fem nye ruter på
vandet. Også her var et vigtigt biprodukt et nyt, tæt samarbejde, der blev
skabt mellem de to organisationer.
Som sagt er Sommer i Vores Natur
som projekt i realiteten afsluttet, men vi
glæder os til at se, hvordan de mange
nye samarbejder og netværk i en eller
anden form kan leve videre i fremtiden,
og forhåbentlig bidrage til at endnu flere
kommer ud i den fantastiske, danske
natur.
o
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På mission
i ukendte farvande
Naturvejleder på tur i Sommer i Vores Natur

af Louise "Liv" Holm,
naturvejleder, kultur- og
historieformidler,
WeDoNature.dk
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Projektet Sommer i Vores
Natur fik en noget kaotisk
start, som så mange andre
projekter, da Corona ramte
landet. Men trods et program
der blev justeret ud fra de
daværende retningslinjer,
lå ruten klar.
I juni måned var miljøminister
Lea Wermelin og flere af vores
gode venner fra fonde og
grønne organisationer, samlet
i Nationalpark Skjoldungernes
Land for at skyde det hele
godt i gang.

Jeg havde opgaven med at rejse rundt til
de udvalgte destinationer og lave film
om de aktiviteter, som mange naturvejledere og andre formidlere stod for ude
i felten. Filmene skulle belyse de mange
oplevelsesrige naturperler vi har i Danmark, til inspiration og fornøjelse for
potentielle brugere.
Naturparker, Geopark, Nationalparker
og særligt udvalgte naturområder inviterede mig forbi og stod klar med toptunede formidlere, der viste mig rundt i
områderne, og på bedste vis gav mig et
spændende indblik i, hvordan formidlingen kan foregå ude i landet hos alle
vores kollegaer.
Jeg drog afsted med min iPhone, tripod
og mikrofoner - klar til at erobre det
ganske land.
NATUR vejleder • 29. årg. • nr. 3 • 2020

Destinationerne på ruten var: Nationalpark Skjoldungernes Land, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Thy,
Naturpark Amager, Naturpark Maribosøerne, Naturpark Vesterhavet, Naturpark Nissum Fjord, Naturpark Lillebælt,
Geopark Odsherred, Møn Biosfære,
Bornholm, Råbjerg mile/Skagen. Find
mere info om dem alle her...
Vidt forskellige områder med forskellige måder at gribe formidlingen an på
og med helt forskellige udfordringer og
ressourcer.
Da jeg satte mig i bilen, havde jeg ingen
ide om hvad der ventede mig. Jeg skulle
til områder jeg ikke havde kendskab til
eller viden om. Hvilke særlige naturperler ville være vigtige for seerne at få
kendskab til via mine videoer? De skulle
jo gerne vise områdernes bedste sider
og mest særlige kendetegn. De skulle få
det til at virke tilgængeligt og unikt på
samme tid. De skulle både fange og inspirere og jeg skulle være opsøgende på
det mindre kendte.
Jeg var ligesom enhver anden gæst,
turist, underviser eller anden nørd på
mission i et ukendt farvand.
Når man som gæst/bruger eller institution skal besøge en nationalpark, naturpark eller et andet afgrænset område
med særlig besøgsværdi, søger man ofte
på det mest kendte eller mest besøgte.
Feks ulven i thy, eller Grenen i Skagen,
Rokkestenen på Bornholm eller Møns
Klint. Man søger et mål med sit besøg.
Når en gæst træder ind i et af vores
naturområder med et fokus, er det vores
opgave at brede det syn ud og binde
områdets seværdigheder og særlige
kendetegn sammen i den gode fortælling som driver gæsten. Ikke bare mod
målet, men med fokus på alt det på vejen der ofte forbigås.
Det samme gælder en børnehave eller
en anden institution. Lige såvel som andre gæster skal de inspireres til at komme på ny og opleve mere - for der er altid mere, og det er er en evig
jobkontrakt hvis vi formår netop at vise
det.
Når jeg mødte de forskellige naturvejledere og formidlere med det unikke lokalkendskab, følte jeg mig særligt taget i
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hånden. En naturlig nysgerrighed voksede i mig når jeg tilbragte tid i naturen
med autentiske engagerede mennesker.
Jeg blev ført rundt eller guidet ud på
ruter med fortællinger i baghovedet fra
de lokale naturvejledere eller formidlere, som har et helt personligt og energisk forhold til den natur jeg skal ud i.
Jeg følte allerede at jeg var en del af deres historie, og det gav noget særligt
som alle der møder en naturvejleder i
vante rammer, forhåbentligt får med sig.
Den bedste oplevelse er dem der bliver
personlige og autentiske - dem der begejstrer.
Man kan bruge uendelige midler på
inspirerende apps, god og synlig skiltning, infostandere på alle sprog og foldere, som bestemt er et uundværligt
supplement til den levende fortælling.
Men det er først når der er nogen der
kan binde det hele sammen, magien
sker.
Infostandere og skilte sørger for konstant formidling af særlige historier eller
fakta som oplyser og giver et kendskab
og en forståelse for det unikke, stort
som småt. Forhåbentligt vækker en interesse og et medejerskab for at passe på
vores kultur og natur, og i bedste tilfælde, at de vil vide mere.
Det varierede fra sted til sted, om der
var et Naturcenter eller andet der fungerede som en port ud i områderne. Nogle
“porte” havde bemanding på der tog
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Klik
og se filmene på
Vores Natur's
Facebook
side

imod og guidede ud, havde forløb for
børn og grupper eller offentlige aktiviteter. Her var et synligt liv og konstant
flow i besøgende og forløb.
Andre havde “porte" med standere og
flot indrettede lokaler og skærme, der
fortæller om områdets seværdigheder,
grej til lån eller info om ture/muligheder i løbet af året.
Grejbanker er altid et hit og kan lokke
flere brugere ud på egen hånd. De steder hvor det fungerede bedst, var der
hvor der var bundet årlige aktiviteter op
på stedet med en Naturvejleder, eller en
aktivitet der udfolder stedets potentiale
og gav især de lokale en forankring i
området.
Om vi er ansat i Nationalparker, Naturparker, kommunalt eller andet, er det
vores fornemmeste formål at skabe kontakt mellem mennesker og natur. V skal
gøre op med os selv, hvem vi vil formidle til og hvordan vi vil satse vores ressourcer.
Sommer i Vores Natur havde fokus på
at formidle til et bredt publikum. Til de
uvante i naturen og til dem der havde
brug for ny inspiration til hvad man kan
opleve og tage sig til derude i den danske natur.
Jeg kender kun få børn der i løbet af
sommerferien ikke har haft et af Vores
Naturs gule aktivitetshæfter i hænderne,
det var utroligt populært.
Videomediet fungerer fantastisk, brug
det! Her når vi ud til en stor skare hvis
vi er smarte i forhold til hvilken plat-
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form vi formidler fra, hvilket flow vi har
og hvor bredt vi formår at dele vores
materiale ud. Der er kommet en god og
brugbar feedback på videoerne som
blev delt på Sommer i Vores Naturs
facebook side og på Friluftsrådets hjemmeside.
Sociale medier er med til at inspirere
eller gøre opmærksomme på os selv og
binde vores områder sammen med fakta
og de gode historier, samtidigt med at
brugeren føler sig mere personligt taget
i hånden end den skriftlige formidling
kan opnå.
Sommer i Vores Natur har formået at
skabe aktiviteter og liv selv i områder
hvor formidlingen kan synes sparsom.
Jeg har ikke tal på hvor mange der har
benyttet sig af de utroligt mange forløb,
ture eller aktiviteter som er sat i værk i
projektet. Men jeg har mødt tusindvis af
mennesker og talt med mange der udtrykte stor glæde for de personlige møder med formidlerne der mødte op i vaders med favnen fuld af fiskenet, med
jagthund og nyskudte mårhunde, eller
bare i de autentiske vandrestøvler med
lommen fuld af gyldne historier.
Det er ikke svært at fange nørderne for de er opsøgende og målrettede. Det
svære består i at få mennesker til at opdage den iboende nysgerrighed og en
lyst til mere.
Tak til alle de fantastiske kollegaer jeg
mødte på min vej, der har gjort det
utroligt nemt at være begejstret!
o
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Nyt fra Vores Natur

Forlængelse af
Vores Natur i 2021
Vi kan nu slå fast, at Vores
Natur bliver forlænget til og
med foråret 2021.
Igen er det Nordea-fonden,
15. Juni Fonden og AAGE V.
JENSEN NATURFOND, der
støtter projektet.
Forlængelsen giver mulighed for at fortsætte Vores Natur og holde gang i hjulene vinteren over og ind i foråret. Vi
kommer derfor til at have 'Vinter i Vores
Natur' og opfordrer til skønne vinternaturoplevelser, og man kan fortsat opleve foto- og vandreudstillingerne rundt
om i landet. Den kommende tid i Aarhus.
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Derudover giver forlængelsen os også
mulighed for at udføre de forårsaktiviteter, der skulle have været afholdt i foråret i år. Disse aktiviteter ligger primært
inden for fyrtårnene Vild Mad, Nat i
Naturen og Vores Natur - Under Vandet.
Vi er rigtig, rigtig glade for at kunne
invitere danskerne med ud i forårsnaturen til de fantastiske oplevelser, vi i første omgang måtte droppe. Der er nemlig
allerede lagt enormt mange kræfter i at
planlægge og skabe fede aktiviteter, som
bare venter på at kunne blive en realitet.
Derfor er vi også rigtig glade for fyrtårnenes opbakning og lyst til at være med
endnu en gang.
o

af Bjarke Lembrecht Frandsen,
Projektleder, Vores Natur
og
Signe Balling,
Kommunikationskonsulent,
Vores Natur
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Vidensblade om naturvejledning

Naturvejlederprojekter som har fået støtte fra Friluftsrådets pulje af udlodningsmidler til
friluftsliv, har ved projektets afslutning skullet skrive et videnblad. Her i NATUR-vejleder
bringer vi hver gang et af disse videnblade.
Har du lyst til at læse om flere fantastiske projekter, kan du finde dem på Friluftsrådets
hjemmeside:
https://www.friluftsraadet.dk/inspiration-viden-om-naturvejledning

VIDENBLAD OM NATURVEJLEDNING
Nøglen til arterne

2019

Forfatter

Hvordan gør man taxonomi,
evolution og artsbegrebet
forståeligt? I en verden hvor
man altid bare kan spørge
Google giver det glæde og reel
viden at kunne sætte navn på de
arter vi finder i naturen. At
mestre et håndværk.

Sortering
Dette grundlæggende forløb
udnytter menneskers naturlige
trang til at sortere ting, og sætte i
kontekst. Deltagerne tager deres
sko af og lægger dem i to bunker,
bunkerne skal ligge med nogen
afstand

På Molslaboratoriet bruger vi en
række forløb til at give
deltagerne forståelse for
taxonomi, tilpasning, evolution
og artsbegrebet.

Deltagerne deles i to grupper,
som hver får en bunke sko.

De tre forløb jeg beskriver her,
kan bruges hver for sig eller i et
samlet forløb

Opgaven for de to grupper er – i
fællesskab – at sortere bunken
med sko. Dette vil give anledning
til nogen diskussion af hvad der
er karakterer på den enkelte sko
og hvordan disse forholder sig til
de øvrige sko. Vælger gruppen

Marianne Graversen
Naturvejleder
Naturhistorisk museum Aarhus
Tlf. 87 52 72 51
Email: marianne@molslab.dk
Email:
marianne@molslab.dk
f.eks.
at sortere
efter farve? Efter
størrelse? Efter højden på
skaftet? Materialet?
Når begge grupper er færdige
med sorteringen, skal de forklare
deres valg for den anden gruppe.
I denne forklaring forsøger jeg at
indarbejde ord som familie (f.eks.
kan alle sandaler være i familie,
uanset hvilken farve de har), og
tilpasning/variation (man kan
være heldig at en enkelt deltager
har tager nogle særlige sko på –
en enkelt med klipklappere eller
træsko kan give gode
diskussioner)
Opgaven med at sortere giver
deltagerne forståelse for
grundlæggende begreber i
taxanomi.

Skoenes taxonomi

36

Snudedyr
I denne aktivitet skal alle
deltagerne repræsentere et dyr,
dyrene har forskelligt ”næb” som
de bruger til at spise med, næb
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kan være pincetter, skeer, nåle,
tøjklemmer, gafler – find selv på
flere. Maden er tørrede bønner.
Deltagerne får hver et ”næb”
som de skal bruge til at samle så
meget mad som muligt indenfor
en bestemt tid – jeg bruger 2
minutter til at begynde med. På
de to minutter skal deltagerne
samle så mange bønner som
muligt. Alle der fanger mere end
20 bønner overlever, alle der
fanger færre, uddør og bliver til
den art som sidder til højre for
dem (en af dem om overlevede)
Herefter sættes uret igen denne
gang på 1 minut, og så fremdeles.
Indtil der kun er én art tilbage.
Denne aktivitet giver anledning
til at diskutere tilpasninger,
uddøen og evolution. Aktiviteten
kan udvides med f.eks. beholdere
med forskellige huller – her vil

dem med spidse næb få en fordel
over f.eks. skedyret.
Alien nøglen
Som en indledning til forløb om
artskendskab af danske
arthopoder har vi udviklet en
nøgle, der basere sig på
rumvæsner. Der er 12 forskellige
arter fordelt på fire forskellige
familier
Nøglen fungerer præcist som en
nøgle man vil kunne finde i en
artsbog, og har indbygget de
samme udfordringer som man
kan opleve i rigtige nøgler (f.eks.
uklart sprog og selvopfundne
artskendetegn som kun
forfatteren af nøglen forstår - i
hvert tilfælde i starten)
Den simpleste af alle nøglerne,
kender de fleste naturvejledere,
det er den hvide plastdug, f.eks.
den til ”smådyr på land”, hvor
man tæller ben mm. Men mange

har nok også oplevet hvordan
brugerne ”snød” ved at spring
alle bentællingerne over og gå
direkte til billedet af den flue,
tæge eller græhoppe som de jo
godt kunne kende.
Det var disse oplevelser der satte
gang i arbejdet med at lave en
”alien”-nøgle. Nøglen er
udarbejdet i samarbejde med
”Kriblekrable projektet” under
Naturvejlederforeningen.
Her er man nødt til at nøgle
Alien-nøglen ”tvinger” eleverne
til at forholde sig til hvert punkt
og lærer dem en disciplin som
kan bruges i fremtidige nøgler til
insekter eller planter.
Arbejdet følges op med
eksklusioner ud i lokalområdet,
hvor vi samler rigtige arter, og
bestemmer dem bl.a. efter
"Hvirvelløse dyr" af Lauritz
Sømme
Eller ”De små dyrs verden”, af
Jacob Sunesen, for de mindste –
den har ingen rigtig nøgle men
guider til rigtig art vha. billeder

Mere information
Find udførlig beskrivelse af
forløbene her
Snudedyr
Aliennøgle
AlienLøsning
AlienSvarark
Figurer
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App-anmeldelse
Mobilflora - Vilde Blomster
Let Software Aps
Til iOS og Android
Pris 45 kr.

Mobilflora - Vilde Blomster
Appen består af flere sider med en masse god info bl.a. om hvad de forskellige dele af blomsten hedder. Det er rart at have med sig, hvis man ikke er helt skarp på hvad de forskellige dele af en blomst
egentlig hedder og bliver benævnt med i div. florabøger.
Desuden er der også fine beskrivelser af, hvad de forskellige blomster kan bruges til. Når vi formidler
til voksne, bliver der ofte spurgt til, om det kan spises og hvad planterne ellers kan bruges til.
Når der rigtigt skal nørdes igennem, giver appen også en mulighed for at man kan lave sit eget herbarium, hvor fundsted kan markeres på et kort.

Anmeldt af
Tine Pedersen,
naturvejleder
Limfjordsmuseet
Løgstør

Den største feature i appen er scannerfunktionen; man tager et billede af en blomst, indtaster nogle
få informationer, hvorefter appen foreslår de muligheder, som matcher bedst. Jeg fik aldrig appen til
at give mig de rigtige blomster, not even close… Bevares, en iphone 7 er ikke ny, men kameraet er
alligevel udmærket. Selv med fotos af de mest oplagte og let genkendelige blomster, kom der ingen
brugbare forslag frem. En stor bet for en ellers udmærket app.
Som det sidste ønsker jeg mig noget mere hjælp til brug af de mange fede muligheder under punktet ”Brug af appen”. Jeg er bestemt ingen ørn til brug af software/apps og det tog mig lidt trykken
frem og tilbage inden jeg fik styr på det hele. Det er endnu ikke lykkes mig at slette en blomst fra
herbariet, som jeg satte ind for at prøve funktionen. Jeg undskylder mig med min høje alder ;-)
Alt i alt en fin app. Bedst anvendelig som opslagsværk i lommeformat, med gode billeder af blomsterne og gode beskrivelser af forskellige biotoper, så man, uden at skulle smage på planten, kan
krydstjekke om det nu virkelig er salturt man har fundet eller om det er bidende stenurt i stedet…
Scannerfunktionen var ubrugelig. Ærgerligt når det er den funktion, der er mest fokus på.
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Boganmeldelse
Friluftsrollinger
Julie Pio Kragelund,
Muusmann forlag 2020

Friluftsrollinger
”Sådan kommer du ud i naturen med dine små børn” er underoverskriften
på Julie Pio Kragelunds jordnære, nyttige og underholdende guidebog
”Friluftsrollinger”. Selv med mange fjeldture i Norden som ung,
friluftsvejleder- og naturvejlederuddannelsen i bagagen og års erfaring i
at arbejde med natur og udeliv med børn, er det alligevel ikke lykkedes mig endnu sådan ”rigtigt”
at komme på friluftstur med min egen flok på fire børn i alderen to til 12 år. Så jeg var meget inter
esseret i at læse bogen og håbede inderligt at dén ville give mig det sidste skub til at komme afsted.
Bogen henvender sig til forældre til børn i alderen 0-6 år, både de der er helt nye i friluftslivet, men
også de mere erfarne, som måske kan bruge et godt tip til at gøre turene lettere eller som vil inspireres til at prøve noget andet inden for friluftsliv. Bogen er letlæselig og humoristisk skrevet. Julie Pio
Kragelund giver en generel introduktion til friluftsliv med børn og skriver at øvelse gør mester; bliv
ved med at tage af sted på trods at besværligheder eller mindre gode oplevelser, for gevinsten når
det lykkedes er stor. Friluftsliv selv i det små giver hele familien samvær, nærhed og glæde ved naturen. Mange steder i bogen er der beskrivelser af situationer man som forældre nemt kan relatere til
og hvor det også for forfatteren har givet sved på panden. Det er befriende at læse at andre også kan
finde det udfordrende at komme på tur med børnene.

Anmeldt af
Stine W. Maymann
Naturvejleder og
pædagogmedhjælper ved
Børnehaven Fogedgården

Friluftsrollinger er delt op i tre dele og det er muligt at bruge bogen som et opslagsværk. Bogen beskriver hvordan børnene i aldersgrupperne 0-1-årige, 1-3 årige og 4-6 årige kan deltage i de forskellige typer friluftsliv. Første del af bogen handler om forskellige måder at dyrke friluftsliv med børn
på. Er man fx interesseret i at komme på vandretur kan man i afsnittet herom læse om planlægning,
børnenes forudsætninger og muligheder alt efter deres alder, udstyr og en beskrivelse af hvordan
man kommer i gang.
Bogens anden del er også meget konkret og direkte anvendelig. Her kan man blandt andet læse
mere generelt om udstyr og påklædning til de forskellige årstider, hvordan man kan lave mad i det
fri, hvad man gør med de små, som skal have en lur undervejs og hvordan man nu lige gør, når der
skal skiftes ble eller større børn skal lave ”bummelum”? Afsnittet om motivation er særligt brugbart,
her er masser af gode råd som kan have stor betydning for oplevelsen af succes på turen.
Den sidste del af bogen har gode forslag til steder at tage på tur i hhv. Danmark, Sverige og Norge.
Her er bl.a. et afsnit til Københavnerne/familier i større byer om hvordan man får natur- og friluftsoplevelser i bynære områder. Man behøver ikke besøge de store forkromede naturområder for at
dyrke friluftsliv med små børn, baghaven eller den lokale lille skov kan rumme mange gode og lærerige oplevelser.
Bogen giver lyst og mod til at kaste sig ud i friluftslivet med familien og det er virkelig fedt at opleve
at de tips og tricks der er beskrevet i bogen til at opnå succes med turene også virker. Min familie og
jeg har haft nogle rigtig gode og anderledes ture end vi plejer, børnene har været meget begejstrede
og vil gerne afsted igen. Arbejdsmæssigt har bogen givet mig mere mod på at tage på længerevarende ture i naturen med de små på 1-3 år, som jeg arbejder med. Med planlægning, tid og den rette
påklædning er der gode muligheder for at få nogle gode oplevelser i naturen med børnene.
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Smørstegte vilde svampe med pocheret æg,
vild timianolie og stegte brændenældefrø
I denne simple opskrift, får svampene lov at stå forrest.
Æggeblommen fra de pocherede æg og timianolien giver en cremet sauce, der understøtter svampenes umami helt perfekt.
Til 4 pers:
4 æg
3-400 g ‘faste’ svampe som karl-johan, pigsvamp
eller kantarel
1 spsk eddike
40 g olie
50 g smør
1 fed hvidløg
timian
en spsk. brændenældefrø
salt og peber
½ citron

Fremgangsmåde:
• Bland først timian og neutral olie 1:1 og blend det, lad det trække syv timer og si det.
• Slå meget forsigtigt et æg ud i en lille skål. Hæld vand i en gryde
så over halvdelen er dækket og tilsæt eddiken. Bring vandet i kog
og skru da ned, så det blot simrer. Vip forsigtigt ægget ned i vandet, så tæt på overfladen som muligt, så du ikke slår ægget i
stykker. Læg låg på
gryden og pochér ægget i ca. tre minutter. Fisk det pocherede
æg op med en hulske, lad det dryppe af på et stykke køkkenrulle
og krydr med salt og friskkværnet sort peber. Gentag med de resterende æg ét ad gangen.
• Steg svampene let gyldne i cirka 2-3 minutter på hver side ved
Urteolie:
mellemhård varme. Tilsæt hvidløg, smør og timian og vend i 30
1:1 olie og timian (trækketid 7 timer)
sekunder. Smag derefter til med havsalt, friskkværnet peber og
lidt citronsaft.
TIP! Opskriften på timianolien er en god bassisopskrift, • Anret svampene henover det pocherede æg, drys med brændeder kan bruges med mange andre urter som eksempelvis nældefrø og afslut med vild
ramsløg eller vild merian.
timian olie.
• Servér evt. med et godt stykke brød til.

Vilde middage
opvi samlet 20
ftshæfte har
I dette opskri
af nogr udviklet
vilde råvare
skrifter med
Kamilla
kokke,
bedste
danmarks
af
le
Thorsten Schrant Lola og
restau
fra
ftSeidler
Alle opskri
rant Barr.
midt fra restau
rets vilde smaspunkt i efterå
erne tager udgang
mad med de
til at lave
inspiration
ge, og er en
kan fiske,
som man selv
og råvarer,
vilde smage
i efteråret.
jage og sanke
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Bliv inpsireret til flere vilde retter her:
Kokkene Kamilla Seidler og Thorsten Schmidt
har udviklet 20 enkle retter med efterårets
vilde råvarer til VORES NATUR – VILD MAD...

