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Formandsberetning 2020 
 

Sidste år afprøvede vi nye rammer for en generalforsamling ved ikke at holde den sammen med et 

årskonferencemøde. Regeringen sendte os alle hjem 11 dage senere og dermed viste det sig umuligt at 

afvikle en årskonference ellers under spændende rammer i Hirtshals. Og i år prøver vi så igen noget nyt, ved 

at afholde foreningens første online-generalforsamling, naturligvis som en følge af restriktionerne dikteret af 

pandemien, vi alle kender så godt – men ikke kan se. Igen i 2021 kommer vi desværre heller ikke til at opleve 

et årsmøde. Vi kan derimod glæde os til en tur til det sønderjyske i 2022. 

 

Det seneste år har trukket voldsomme veksler på samfundet – såvel som på foreningen, vores projekter og 

bestyrelsen. Jeg vil derfor gerne starte beretningen med at takke for det store arbejde, der er lagt i 

foreningens virke fra en lang række menneskers side; ansatte som frivillige. I gør en stor forskel – og uden 

jeres hjælp med fx at gennemføre nye politiker i en arbejdsgruppe eller ved at være tovholder for et netværk 

eller ved at sidde i Lærerværelset, så er det jeres bidrag, der får foreningen til at køre rundt – og det, der gør 

det interessant for os i bestyrelsen, at tage ekstra fat. Så tusind tak! 

 

Naturen blev hot i 2020 – men desværre ikke pga. Vores Natur (der i stor grad blev løftet af naturvejledere - - 

godt gået!), som ellers tænkt - men nok i højere grad og paradoksalt nok pga. en pandemi. Men 

naturvejledere er tilpasningsdygtige – og restriktioner og samlingsforbud til trods nåede I ud til en stor 

mængde mennesker, afviklede undervisning, formidlede sommergæster og lærte fra jer, udi brugen af 

uderummet som et pædagogisk rum. Og tænk sig – undersøgelser viser at 40 % af danskerne har brugt 

naturen mere det seneste år end før pandemien – og at en stor del pædagoger og lærere tager fat udendørs 

som aldrig før. Det kan I roligt tage en stor del af øren for! 

 

Omsætter vi den merbrug til vores fordel – både som enkeltperson/naturvejleder, såvel som forening – er 

der gode muligheder for udvikling. Derfor er det også glædeligt, at det lykkedes at landet en bevilling fra 

Friluftsrådet, til udvikling af nye tiltag udi børns naturforståelse. Tak, Friluftsrådet, for igen at støtte dansk 

naturvejledning! 

 

Lige som at vi fik godkendt en strategi, lukkede Danmark. Det gjorde det svært at eksekvere på en lang 

række indsatser, som vores Handleplan 2020 ellers dikterede. Desværre gik der også lidt lang tid før 

bestyrelsen lærte at trykke på Zoom-knappen – og pludselig var vi henimod sommeren før der skete noget. I 

august fik vi en lille advarsel i form af en budgetopfølgning, der indikerede et dundrende underskud. Det var 

startskuddet til en mere intens periode hen over efteråret. Og da året var omme, så situationen anderledes 

ud. Det skal aldrig være vores ambition at score store overskud, men det er godt at have lidt ballast til de år, 
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hvor det ikke nødvendigvis går helt så godt. Og som i en hvilken som helst anden virksomhed – for det er 

hvad vi stille og roligt er ved at udvikle os til – skal vi kunne rumme det også. 

  

Denne proces lærte også bestyrelsen, at vi nok skal gribe opgaven med handleplaner lidt anderledes og mere 

ydmygt an. Det vil afspejle sig i handleplanen for 2021, der er lidt mere afdæmpet, men dog stadig er 

strategien tro. 

 

Følgende afsnit beskriver hvordan arbejdet med de respektive indsatsmål har taget sig ud over året. Det er 

omfattende arbejde, men der er gjort nogle vigtige refleksioner og erkendelser, som jeg håber I vil bruge lidt 

tid på at læse igennem og forholde jer til. 

 

#1 KOMPETENCEUDVIKLING 

Det har været et begivenhedsrigt år i uddannelsesudvalget. Der er blevet arbejdet hårdt og målrettet både 

ift. gennemførelsen af Naturvejlederuddannelsen i den ’gamle’ model, med videreførelsen af 

Naturvejlederuddannelsen i den nye fleksible modulopbygning, samt med opstarten på kursusaktiviteten i 

regi af Naturakademiet. Heldigvis har vi haft yderst kompetente kræfter ved uddannelsesleder-rorpinden, 

først ved Mette Aaskov Knudsen og siden ved Eva Skytte. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til Mette 

for den meget omfattende indsats i en vigtig overgangs- og etableringstid og stort velkommen og en lige så 

stor tak for videreførelsen af indsatsen til Eva. 

 

Med en del corona-forsinkelser i 2020 er hold 32 og 33 godt på vej mod gennemførelser i 2021. Hold 34, der 

er første hold på den nye Naturvejlederuddannelse, er sat med 26 kvalificerede kursister, der starter i maj – 

velkommen til! Der var ved ansøgningsfristen mere end 40 ansøgninger til en plads på uddannelsen, så målet 

om en uddannelse, der både indholdsmæssigt og prismæssigt er attraktiv, er til fulde nået. For at nå hertil 

har der været lagt kræfter i alt fra omfattende udviklingsarbejde ift. til ny model for uddannelsen, 

fondsansøgninger om medfinansiering, undersøgelse af betalingsvillighed blandt arbejdsgivere og kursister, 

samt en større markedsføringsindsats. 

 

Udviklingen af en foreningsdreven uddannelse samt hold 32 og 33 er støttet økonomisk af Friluftsrådet. Der 

er leveret på alle leverancer til Friluftsrådet og vi har en fortsat tæt og konstruktiv dialog om den videre 

fremdrift for uddannelsen. 

 

Efter en hård opstart med corona-aflysninger og udsættelser er de første åbne kurser i Naturakademiets 

kursuskatalog nu afholdt med succes, flere kurser er sat op og yderligere følger fremadrettet. Der er 

implementeret kursustilmelding via NemTilmeld og der er opstillet et idékatalog for kommende kurser. 

Endvidere er arbejdet med en mere dybdegående forretningsplan for Naturakademiet i fuld gang. Arbejdet 
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med en grafisk identitet, kernefortælling og markedsføringsplan for Naturakademiet er på tegnebrættet som 

en del af foreningens samlede kommunikationsindsats. 

 

I arbejdet med både Naturvejlederuddannelsen og Naturakademiets kursusportefølje skal også lyde en 

kæmpe tak til tidligere, nuværende og kommende kursusledere for sparring og udvikling, samt for at løfte 

gennemførelsen på højeste plan. 

 

I skrivende stund er vi i Uddannelsesudvalget godt i gang med at konsolidere og styrke vores uddannelse og 

kursusvirksomhed, samt arbejde på markedsføringen, så vi sikrer, at vi står stærk - også i en fremtid med evt. 

konkurrerende naturvejlederuddannelser.  

 

#2 FLERE MEDLEMMER 

Arbejdet for at blive flere medlemmer i foreningen bunder i en større tværgående indsats med 

professionalisering og styrkelse af foreningen, så vi står stærkt og kan tilbyde de rette fordele og værdier til 

såvel eksisterende medlemmer såvel som nye målgrupper. Indsatsen omhandler både kommunikation 

internt og eksternt, platforme, værdier, identitet, medlemsfordele, medlemssystem- og håndtering, 

samarbejder og partnerskaber, foreningens produkter og meget mere. Den samlede indsats for flere 

medlemmer berører således alle fire indsatsmål i strategien. 

  

På medlemsområdet har vi konkret arbejdet fremad mod nye, bedre og mere relevante medlemstilbud og 

fordele, dels gennem status på og værdisætning af eksisterende medlemstilbud og fordele, dels gennem 

kortlægning af nye muligheder med nye målgrupper for øje. 

 

Vi har påbegyndt implementeringen af nye procedurer for modtagelse af nye medlemmer – en indsats der 

fremadrettet løftes yderligere m. fokus på medlemssystemet samt kommunikation. Vi har ydermere 

opstartet en indsats for øget inddragelse og styrkelse af netværkene, samt støttet op om inddragelsen af 

naturvejledernes arbejdsgivere ift. en styrkelse af naturvejledningen hjemme. 

 

#3 PARTNERSKABER 

Her har udvalget haft gjort en del tanker for den rette model og syretestet et par potentiale partnere. 

Derudover er der arbejdet på en model for hvordan vi skal differentiere mellem reelle partnere og mulige 

sponsorer, fonde og især for hvordan begge parter kan berige hinandens virke. Strategien mangler pt. stadig 

at blive landet endeligt. 

 

Dog er der blevet ansøgt en række fonde for projektmidler, hvoraf en ansøgning er landet til foreningen, 

såvel som at Naturvejledning Danmark på den ene eller anden måde er underleverandør på tre andre 
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succesrige ansøgninger. Dette bliver et punkt, der i 2021 bliver arbejdet mere målrettet på at realisere i et 

større omfang. 

 

#4 STÆRK FORENING 

Ift. konsolidering og styrkelse af foreningen har vi arbejdet på en professionalisering af foreningen  

i alle henseender. Alle strategiens indsatsområder støtter således op om målet om en stærk forening.  

Konkret er der arbejdet med opbygning af sekretariat gennem ved bl.a. tilvejebringe midler gennem 

administrationsbidrag til projekter. Det er dog farlig vej og der skal andet til, for at vi lander et reelt 

sekretariat med en leder. Den eksisterende model, hvor Mette Aaskov Knudsen fungerede som sekretær for 

bestyrelsen, var en fryd for bestyrelsen, men var ikke holdbar i længden, da arbejdsopgaverne ofte var for 

omfattende ift. at der skulle ledes en uddannelse ved siden af. Omvendt er der på nogle punkter – lidt endnu 

– måske brug for lidt frivillighed endnu og brug for at en del af administrationen ligger tæt på bestyrelsen, så 

vi stadig kan holde føling med især økonomien – i modsætning til hvis vi købte os til det hele ude i byen. 

Derfor vil man nok se, at udviklingen sker gradvist i takt med at vi rent økonomisk bliver stærkere og på 

medlemstallet vokser gradvist. 

 

Der er foretaget en større kortlægning af ønsker og behov ift. opgradering og omstrukturering af foreningens 

IT-løsninger og platforme med henblik på en optimering af arbejdsprocesser, value for money samt 

brugervenlighed. NATURvejleder har fået ny redaktør og arbejdet frem mod en ny sammenhængende 

kommunikationsindsats på tværs af alle kommunikationsplatforme er igangsat. Så stor tak til Rikke 

Vesterlund for mange års hjælp og tålmod og velkommen til Karina Demuth, der fremover flittigt vil bruge 

den røde pen i vores mange spændende artikler. 

 

Den nye kommunikationsstrategi vil, blandt meget andet, have fokus på sikring af annonceindtægter på 

tværs af medier og platforme. Der er endvidere taget hul på arbejdet frem mod en tidssvarende og samlet 

grafisk identitet til alle kommunikationsplatforme. I kan godt glæde jer! 

 

Som I kan af ovenstående, er der langt endnu, men vi er godt på vej – og ser frem til at arbejde videre. 

 

VILD MAD-projektet har i det foregående år arbejdet på en opgradering og tilpasning af appen, hvis 

opgradering lanceres sidst på foråret. Projektet har været lead på Vores Natur-fyrtårnet Vild Mad med 

kampagner og vilde middage over hele landet i 2020. Indsatsen fortsætter i første halvdel af 2021 med en 

videokampagne og endnu en række vilde middage. Der er ydermere arbejdet på Vild Mad-spor i 

naturparkerne mv. og så er der planlagt et opkvalificeringskursus for VILD MAD-formidlerne d. 19. maj, hvor 

vi mødes på Fyn til plantenørderi og opgradering af bålmad-skills. 
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Krible Krable-projektet er så stort, at det ret beset fortjener sin egen årsberetning. Den er jeg sikker på, at 

man kan anskaffe sig ved at henvende sig projektleder Kari Hald. Jeg har nedenfor blot forholdt mig til 

enkelte punkter og tal især; de er meget overvældende. 

 

Som alle andre blev Krible Krable-projektet også udfordret af de restriktioner, som pandemien udløste på 

både nationalt og lokalt plan. Planlagte offentlige Krible Krable-arrangementer i maj blev aflyst, 

naturvejledere måtte ikke samle deltagere til planlagte kurser og events og konferencer blev aflyst. Projektet 

fandt dog alternative løsninger på de fleste udfordringer. Omvendt voksede efterspørgslen på inspiration og 

ideer (jf. ovenfor), til hvordan man kunne arbejde pædagogisk og læringsmæssigt med børnene udendørs. 

 

Kari og Lenette fik så mange bestillinger på projektets inspirationsmateriale, at det blev en udfordring at 

håndtere logistikken. Løsningen blev at købe adgang til et lager, hvor der kunne pakkes og sendes fra. Der 

blev brugt mange timer på at pakke over 1100 pakker. Der forventes flere bestillinger i 2021 og derfor er det 

valgt at flytte til et lager, hvor de også kan stå for pakning og distribution. 

 

Så ikke alt var en udfordring. Generelt ser Kari og Lenette et voksende kendskab til og efterspørgsel på 

projektets aktiviteter og materialer. Især en ting er der grund til at være særlig stolte af – og det er 

Mikroforsker. 

 

I 2020 kørte den første landsdækkende Mikroforsker-konkurrence for indskolingsklasser. Allerede første år 

blev 104 klasser tilmeldt (2197 børn og 232 lærer/pædagoger). Projektet modtog 34 virkelig gode rapporter 

udarbejdet af 685 børn og 68 lærer/pædagoger. Godt gået! 

 

For målgruppen 0-9-årige, forekommer der også nogle voldsomme tal; 63.511 børn har haft direkte glæde af 

Krible Krable gennem naturvejledning og naturoplevelser med udgangspunkt i inspirationsmateriale udviklet 

og udsendt fra Krible Krable-projektet i 2020. 

12.008 dagplejere, pædagoger, lærere og studerende har arrangeret aktiviteter for børn med udgangspunkt i 

materialer fra Krible Krable-projektet. 

 

Naturvejledere har afholdt 1223 Krible Krable-arrangementer for børn og voksne. Tilsammen har der 

deltaget 30.435 børn og 6.430 voksne. 

 

I hele 2020 blev der givet tilskud til 52 naturcentre/naturskoler/naturvejledere, som tilsammen afviklede 148 

kurser fordelt over 187 kursusdage. Der deltog 2.643 kursister på kurserne, og der var 2.689 børn med ved 

de kurser, som involverede forløb med børn. 
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Det er utrolige tal – og som Kari og Lenette, med en masse hjælpere, arbejder fokuseret på at kunne matche 

igen i 2021. Krible Krable er virkelig en game changer på mange planer og det er med til fortsat at sætte 

naturvejledning på Danmarkskortet. Stor cadeau til Kari og Lenette for det store store arbejde! 

 

Ovenstående beretninger fra undertegnede og nogle af projekterne og arbejdsgrupperne tegner et billede af 

en ganske nuanceret forretning/forening, der rummer mange kompetencer og en vilje til at ville noget stort 

og gøre en forskel. Det vil jeg og bestyrelsen gerne være med til at understøtte i 2021 og skulle man sidde 

derude med interesse for at deltage i det spændende arbejde, skal I blot tage fat i os. Vi kan sagtens bruge 

en ekstra hånd. 

 

Jeg er stolt af at være en del af dette stærke fællesskab og vil på egne og bestyrelsens vegne gerne takke jer 

alle for et anderledes, om end spændende 2020. 2021 kan bare komme an 😊 

 

Bedste hilsner 

 

Jakob 

Formand 

Naturvejledning Danmark 
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