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Kære alle sammen
Det er med stor glæde at det Sydjyske Naturvejleder netværk
endelig kan invitere til

Naturvejledernes Årskonference
d. 27-29. april 2022 i Sønderjylland
Konferencens tema er:

GRÆNSER
Det bliver tre dage med kulturhistoriske indsigter,
med workshops om grænser i naturvejledning på vidt
forskellige måder, bl.a. politisk/strategisk, håndværskmæssigt og formidlingsteknisk. Og naturligvis med
lejlighed til erfaringsudvikling og netværksdannelse.
Festmiddagen bliver i 1920’ernes tegn, da Sønderjylland dengang atter blev en del
af rigsfællesskabet. Vi lover at det bliver godt.
Årskonferencen afsluttes fredag
med en workshop for krop, stemme og fællesskab.

Vi glæder os til at se jer
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Formandens leder:

Jakob Walløe Hansen
Naturvejledening Danmark

T

idligere på året havde jeg fornøjelsen af at deltage i Myrthues jubilæum og
mere specifikt jubilæet for Danmarks ældste naturskole, Guldager Natur
skole. Det var et ekstremt livsbekræftende jubilæum, der på fornemmeste vis
satte spot på, hvordan oplevelser og læring i naturen kan udgøre store forskelle og
ikke mindst på, hvordan en kommune kan være med til at understøtte den rejse.
Men selv om langt de fleste naturvejledere den dag i dag stadig er kommunalt an
satte, stiger antallet af selvstændige og privat ansatte naturvejledere. Og derfor skal
støtten ofte findes andetsteds – og ikke kun i en offentlig forvaltning.
Opbakningen til og behovet for naturvejledning er samtidig kun stigende, så den
ne udvikling er sund. Det betyder, at vi også bliver nødt til at udvide vores ressort
områder og forstærke vores diversitet.
Dette sidste blad i 2021, som udkommer i kølvandet på et kommunalvalg, hvor
naturen har været på programmet en del steder, omhandler således naturvejlednin
gen ude i kommunerne.
En lang række personer har i bladet stillet op til at give deres besyv på naturvej
ledning, og fem kommuner er i fokus; Vejle, Sønderborg, Bornholm, Randers og Es
bjerg. Her kigges der på en lang række punkter, der tydeligt viser, hvordan naturvej
ledere har et kæmpe udrække; indenfor så forskellige områder som klima, børn og
unge, skole, socialområdet, turisme og naturligvis også natur.
Jeg håber, at du ovenpå en velfortjent juleferie kommer tilbage og læser dette blad
og med udgangspunkt i det lader dig inspirere til endnu mere spændende naturvej
ledning.
God læselyst!
Jakob Walløe Hansen
Formand
Naturvejledning Danmark
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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 natur
vejledning 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 og nyheder,
der er relevante for naturvejledere.

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

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

Årskonferencen 2022

Foreningen udgiver bladet NATUR
vejleder, som udkommer 4 gange årligt.

Årskonferencen er det årlige samlings
punkt for naturvejledere i Danmark.

27.-29. April

BLIV MEDLEM >>>
Naturvejlederforeningens web-adresse er:

www.natur-vejleder.dk
På foreningens hjemmeside er der op
lysninger om foreningens mål og virke
samt links til naturvejledere og natur
skoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt
over kurser, der udbydes af naturvej
ledere.

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
Karina Demuth
mail@karinademuth.dk .....................2085 8969
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
Thomas Brændgaard (1. supp.) webugle@natur-vejleder.dk...............2229 2694
Inge Christensen (2. supp.)
ict@albertslund.dk.............................2362 6351
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Medlemsskab og adresseændring:
kasserer@natur-vejleder.dk
Web og nyhedsbrev:
Thomas Brændgaard
webugle@natur-vejleder.dk
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Temaredaktørens leder:

Naturvejledning på
tværs i kommunerne

Temaredaktør
Mia Lindegaard Pedersen
Naturvejleder
Statens Naturhistoriske
Museum

Kommunalvalget d. 16. november 2021 satte det politiske hold til de næste års ar
bejde ude i kommunerne. – Et arbejde der forhåbentligt har øje for naturen og den
grønne dagsorden.
I bladet her er vi dykket ned i en række af landets kommuner for at afdække et ud
pluk af de mange forskellige måder, hvorpå naturvejledningen er med til at løfte
dagsordenen ude i kommunerne. Igennem 5 case-kommuner tager vi et tematiseret
indblik i alt fra skoleområdet til turismeerhvervet, fra natur- og kulturformidlingen
til sundheds- og socialområdet.
Artiklerne har mange stemmer og favner alt fra udøvende formidlere til beslut
ningstagere og samarbejdspartnere i en bred vifte. Der er lagt vægt på at inspirere
bredt, både til det helt nære arbejde med de mange forskellige målgrupper ude i na
turen og til det mere organisatoriske, strategiske og politiske arbejde i kommunerne.
Læs med og bliv inspireret til nye veje til naturvejledningen i din kommune, til
hvad og hvor meget naturvejledningen kan bidrage med og lær mere om, hvordan
man på forskellig vis har organiseret naturformidlingen i de forskellige kommuner.
Sammen med inspiration til nye samarbejder, nye opgaver, ny struktur og meget
andet giver bladet også et indspark til fagligheden. Både i form af en præsentation
af det nye Trap Danmark der, kommune for kommune, beskriver Danmark gen
nem geologi, geografi, klima, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur
samt samfunds- og erhvervsliv. Og i form af et dyk ned i Lex.dk og hvordan man
kan bruge opslagsværket i naturformidlingen og undervisningen.
Du kan også få et tip eller to til nyt indhold på bogreolen i boganmeldelsen af
“Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud”.
God fornøjelse
Mia Lindagaard Pedersen
Temaredaktør
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Vejle

Foto: Helle Thuesen Westergaard

Naturvejledning
tæt på
I Vejle Kommune er naturvejledning fra starten
tænkt sammen med dagtilbud, naturfag og
klima. Det giver en stærk tværfaglig dynamik og
får flere børn ud i naturen.
I mange år har Vejle
Kommune købt naturvejledning hos Naturstyrelsens
naturskoler.
Den ordning blev opsagt fra
Naturstyrelsens side i 2018,
og så stod vi i Vejle Kommune
pludselig uden en plan for,
hvordan vi skulle bedrive
naturvejledning fremadrettet.
NATUR vejleder • 30. årg. • nr. 4 • 2021

Samtidig havde vi et stort
ønske om at lave en struktur,
der kunne komme flere børn
og unge til gode, end det var
tilfældet i samarbejdet med
naturskolerne.
En af de største udfordringer – og givet
vis også grunden til en nedgang i bru
gen af de faste naturskoler – var trans
porten til og fra. Så hvis vi i højere grad
kunne flytte naturvejledningen ud på

Af Line Kastorp Kok,
naturfagskonsulent, og
Helle Thuesen Westergaard,
naturvejleder,
Vejle Kommune
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Vejle

Fotos: Helle Thuesen Westergaard

skoler og i dagtilbuddene, ville flere
børn og unge få muligheden for at
møde naturen sammen med en natur
vejleder.
Torben Elsig-Pedersen, daværende
formand for Børne- og familieudvalget i
Vejle Kommune var tovholder for pro
cessen. Han siger: “Baggrunden for at
etablere vores egen naturvejlederord
ning for skoler og dagtilbud var, at vi
ønsker, at børn og unge langt hyppigere
stifter bekendtskab med naturen, får et
indblik i, hvor vigtig biodiversitet er og
forstår, hvordan vores natur påvirkes af
klimaforandringer mv.“

Tværfaglighed og forankring

Det var vigtigt at involvere alle de par
ter, der måtte blive berørt af den nye or
ganisering. Eksempelvis havde Vejle
Kommune i forvejen en naturvejleder
tilknyttet Økolariet, der arbejder med
en bred målgruppe, herunder børn og
unge. Skoleafdelingen, dagtilbudsområ
det, Natur & Udeliv samt Økolariet satte
sig derfor sammen med Børne- og Fa
milieudvalget for at se på de forskellige
muligheder.
Løsningen blev at ansætte en natur
vejleder i Børn & Unge, som fysisk er
placeret i Uddannelse & Læring (skole
afdelingen). I samme hus findes dagtil
budsafdelingen. Målgruppen er 0-18 år,
og naturvejledning er derfor gratis for
alle de kommunale institutioner med

8

børn i denne aldersgruppe.
Én af årsagerne til forankringen i Børn
& Unge var, at der skulle være mulighed
for et tæt samarbejde med de andre fag
konsulenter og pædagogiske konsulen
ter i forvaltningen. Det er især oplagt, at
der er et godt samarbejde mellem natur
fagskonsulent og naturvejleder. En an
den mulighed er et samarbejde med
dansk-, læse- eller matematikkonsulen
ten eller måske kostkonsulenten fra
dagtilbud. Naturvejledning skal således
ses i et tværfagligt perspektiv.

Den nære natur

Samtidig med ansættelsen af en ny na
turvejleder var kommunen i gang med
at udvikle en ny strategi for naturfag, og
det var vigtigt, at de to satsninger – stra
tegi og naturvejledning – kom til at spil
le hinanden stærkere.
Strategiens første tema handler om
grundsynet i naturfagene. Ikke fordi na
turvejledning kun drejer sig om natur
fagene, men fordi der er noget helt cen
tralt i naturfagenes mindset, der handler
om natursyn, nysgerrighed, kendskab til
naturen lige uden for døren og bære
dygtig udnyttelse af naturgrundlaget.
Alt sammen noget, vi også meget natur
ligt kommer til at stifte bekendtskab
med gennem mødet med naturvejlede
ren og naturvejledning. Derfor er det
tydeligt, at vi med vores strategi for na
turfag understøtter skoler og daginstitu
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tioners brug af den nære natur. På den
måde bliver den nære natur afsættet for
mødet med naturen for alle kommu
nens børn.
Torben Elsig-Pedersen siger: “Med
vores egen naturvejleder kan vi bidrage
til skolernes udeundervisning og tilbyde
langt hyppigere besøg i dagtilbud. Na
turvejlederen kan rykke ud lokalt nogle
få timer og gennemføre et forløb. Det
åbner døren for, at børnene i højere
grad kommer til at stifte bekendtskab
med den helt nære natur.”

Naturvejledning i praksis

Det har vist sig at have stor betydning,
at naturvejlederen sidder tæt på fagkon
sulenter og pædagogiske konsulenter.
Dels får naturvejlederens forløb et mere
kvalificeret, tværfagligt indhold, når der
kan sparres med eksempelvis en dansk
konsulent. Dels giver naturvejlederen
input til andre fagområder f.eks. gen
nem at kvalificere bøger og fagmateriale
om natur og klima til skolerne, eller ved
at inspirere til udeundervisning i mate
matik under corona-pandemien.
Naturvejlederen er også tilknyttet det
kommunale naturfagsnetværk, hvori
der sidder repræsentanter fra alle sko
lerne. Naturfagslærere, der enten som
vejleder eller ressourceperson har en
særlig opgave med at viderebringe viden
og materialer fra netværket. Her er altså
en kanal for deling af ideer og forløb,
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som enten kan have form af et idékata
log eller skræddersyes til den enkelte
klasse.
Endelig sidder naturvejlederen tæt på
dagtilbudsområdet, så det er let at spar
re om indretning af legepladser, sund
kost, bevægelse i institutionerne, fokus
på affald og genbrug etc.
I nyhedsbreve fra forvaltningen kan
naturvejlederen fortælle om igangvæ
rende projekter og give forslag til insti
tutionernes brug af naturvejlederen. Det
er vores erfaring, at denne kanal funge
rer rigtigt godt for de enkelte pædago
ger og deres ledere. Det minder institu
tionerne om, at de dels kan bruge
naturvejlederen til emneforløb med
børnene (hvilket er ret nyt på dagtil
budsområdet), og dels at naturvejlede
ren er sparringspartner og ressource
person for personalegruppen.

Nysgerrig?

Vi vil gerne fortælle
mere om, hvordan vi
tænker og bedriver
naturvejledning i Vejle
Kommune?
Kontakt naturfagskonsulent Line Kastorp Kok,
linkk@vejle.dk eller
naturvejleder Helle
Thuesen Westergaard,
hethu@vejle.dk

Naturvejlederen som ekstra ressource

Institutionsleder Hanne Stærk peger på,
at ressourcepersoner er vigtigere end
tidligere: “De unge og nyuddannede
pædagoger er ikke helt så specialiserede
som tidligere og har knapt så stor en pa
ratviden. Man har brug for viden for at
kunne bygge sin ramme op og skabe
gode aktiviteter for børnene. Når man
arbejder med børn, er det også godt at
kunne finde idéer i nuet. Det kan ikke
nytte, at du lige skal forberede dig en
halv time.
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Fotos: Helle Thuesen Westergaard

Her er det vigtigt at kunne trække på
ressourcepersoner som naturfagskonsu
lent og naturvejleder. Dels til at inspire
re personalet og dels til at lave projekter
sammen med børnene og med persona
let som medvirkende.
Når naturvejlederen kommer ud og
laver noget med børnene, kan medar
bejderen træde lidt i baggrunden og ob
servere noget i børnefællesskabet, en
kelte børns adfærd for eksempel. Men
medarbejderen kan også selv blive beri
get og klogere på det, han eller hun ar
bejder med.”

Tynde vægge mellem forvaltningerne

Fra begyndelsen har man prioriteret,
at der skulle være et tæt samarbejde
mellem forvaltningerne om naturvejled
ning. Derfor er der etableret et samar
bejdsforum, som involverer skole
afdelingen, dagtilbudsafdelingen, Natur
og Friluftsliv samt Økolariets naturvej
leder. Her kan de forskellige afdelinger
orientere om, hvad de arbejder med.
Nye samarbejdsflader bliver synlige, og
der kan opstå projekter, hvor vi spiller
hinanden bedre.
Ud over dette deltager naturvejlederen
i kommunens kulturnetværk sammen
med museer, biblioteker og en masse
andre kulturtilbud. Det virker måske
ikke oplagt for en naturvejleder, men i
Vejle er der en lang tradition for at ud
vikle undervisningsforløb på tværs af
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kultur- og naturinstitutioner. Naturvej
ledning er f.eks. en del af et to-dages
forløb om Cykelmyggen Egon for ind
skolingselever, og her er fokus på dansk,
bevægelse og naturfag.
Rammen for netværket er, at vi arbej
der sammen om at udvikle læringsfor
løb til dagtilbud/skoleområdet. Og det
er faktisk den eneste ramme. Forestil jer,
hvilke kompetencer og ressourcer, man
samler i lokalet, når man inviterer mu
seer, zoo, biblioteker, naturvejledere,
sundhedskonsulent, musikskole, kirke
og stadsarkiv! Det giver Vejles børn
nogle helt særlige muligheder for at op
leve kultur- og naturtilbud i deres kom
mune.
Naturvejleder Helle Thuesen Wester
gaard siger: “Jeg har mine nære kollega
er i skole-afdelingen - men jeg er næ
sten lige så nær kollega til idrætspiloten
i Sundhedsafdelingen, museumsmedar
bejderen i Vingsted Jernaldermiljø og
nogle af medarbejderne i Natur & Ude
liv. For mig at se har vi et ret unikt sam
arbejde mellem forvaltningerne, og alle
nyder godt af de tynde vægge”.

Naturbus med egen naturvejleder

Naturvejledning skal hele tiden være re
levant, nødvendig og ambitiøs. Vi be
stræber os på at placere naturvejledning
på alle de områder, hvor det giver me
ning ift. børns og unges læring og dan
nelse.
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Vejle

Derfor prøver vi konstant at etablere
nye samarbejder. I den kommende tid
vil vi eksempelvis arbejde på at skabe et
mere etableret samarbejde mellem na
turvejlederen og de naturbusser, som
alle dagtilbud har til rådighed. Busserne
fungerer som en buffer, hvis en instituti
on må lukke delvist ned pga. ombyg
ning, vandskade eller lignende. Men de
kan også bookes til udflugter til natur
områder. Chaufførerne har kompeten
cer til at bistå det pædagogiske persona
le med forskellige naturaktiviteter.
I løbet af det næste halve års tid reg
ner vi med at kunne afdække og for
midle mulighederne for at booke natur
bus og naturvejleder samtidigt, så
børnene får endnu mere ud af besøget i
en af Vejles mange naturperler.

Naturvejlederen og klimaet

Vores næste skridt er, at naturvejlednin
gen gør sig gældende i kommunens kli
matiltag. Byrådet har netop vedtaget en
klimahandleplan, der omfatter alle afde
linger i Børn & Unge. Ja, alle. Det vil
sige, at alle afdelinger i forvaltningen og
samtlige skoler, daginstitutioner og
døgninstitutioner skal implementere
klimatiltag. [https://www.okolariet.dk/
media/xo0jhdt1/klima-handleplanborn-unge.pdf]
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Klimahandleplanens indsatser for dan
nelse/uddannelse står på fire ben:
1. GreenTeam - en grøn tænketank for
børn og unge
2. Læringsforløb med fokus på bære
dygtighed og klima. Eksisterende tilbud
klarlægges, og nye tilbud udvikles lø
bende
3. Vildere Vejle - klimahaver anlægges
i tilknytning til hver institution, skole og
afdeling
4.Krav om lokale handleplaner og tov
holdere i alle afdelinger.

KLIMA
HANDLEPLAN
BØRN & UNGE

VEJLE KOMMUN
E
APRIL 2021

Naturvejlederen bidrager især til punkt
3 og hjælper skoler og institutioner med
at etablere vildere områder på deres ma
trikel. Men det er klart, at samarbejdet
mellem naturfagskonsulent og naturvej
leder også er vigtigt i punkt 2, hvor na
turvejlederen bidrager med en lang
række læringsforløb, der berører klima
og bæredygtighed.

Naturvejledning er need-to-have

I mange år har naturvejledning været
anset for noget, der var nice-to-have.
Vi vil gerne pege på, at hvis naturvejled
ning gribes rigtigt an - både i organise
ring og opgaveportefølje - bliver det
need-to-have. Noget, man ikke kan
undvære i kommunen.
o
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Esbjerg

Åbne arme
og stærke ben
MYRTHUE Natur, Kultur & Læring
samler al kommunal naturvejledning
og kulturhistorisk formidling i Esbjerg
MYRTHUE er en del af Kultur
& Skole under Børn & Kulturforvaltningen i Esbjerg Kommune. Institutionen tilbyder
natur- og kulturformidling til
børn i dagtilbud og skole,
men har også andre aktiviteter og målgrupper.
Af Dorte Vind, Leder af
MYRTHUE – Natur, Kultur &
Læring, Esbjerg Kommune
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I september 2021 fejrede MYRTHUE 50
+ 1 års jubilæum, og hos de inviterede
gæster var der en stor bevidsthed om, at
det er særligt, at en institution som
MYRTHUE har eksistereret i mere end
50 år i en kommunal kontekst.
Til jubilæet sagde borgmester Jesper
Frost Rasmussen: ”I har nu holdt jer

stærkt kørende gennem et halvt århund
rede. I udvikler jer hele tiden, og hvis I
ikke kan lykkes på den ene måde, finder
I bare en anden måde at lykkes på. Så
dan er tankegangen her hos jer, og det
er dagens jubilæumsfest med et års for
sinkelse jo i sig selv et godt eksempel på.
Hele vejen igennem de sidste fem årtier
har MYRTHUES udvikling været båret
af ildsjæle, gåpåmod og tro på, at man
kommer længst med samarbejde. Man
møder MYRTHUES folk i mange sam
menhænge, og I arbejder tæt sammen
med kolleger internt i kommunen, lige
som I har værdifulde netværk både re
gionalt og nationalt. Derfor er der selv
følgelig også en lang gæsteliste, når
MYRTHUE inviterer”.

NATUR vejleder • 30. årg. • nr. 4 • 2021

Esbjerg

MYRTHUE - Natur, Kultur &
Læring med udsigt til Ho Bugt.

Stærke netværk og partnere

Da vi i MYRTHUE arbejder meget
bredt, føler vi os tæt knyttet til flere
samarbejdsfora såsom Naturvejledning
Danmark, selvfølgelig, men også Vade
havets Formidlerforum, Netværk for
teknologiforståelse og ikke mindst For
eningen af Historiske Værksteder i Dan
mark.
MYRTHUE har knopskudt siden
1970, hvor Esbjerg Kommune første
gang bød skoleelever velkommen i
Guldager Naturskole, der var Danmarks
første af sin slags, og året efter kom en
jernalderlandsby. Det blev tilsammen
kaldt Skoletjenesten. Senere kom Myrt
huegård, nogle forløb til dagtilbud,
Midtgård, flere tiltag i samarbejde med
Sydvestjyske Museer, og senest er også
Ideværkstedet kommet til. MYRTHUEs
naturformidlingssteder fungerer des
uden som understøttende faciliteter for
naturoplevelser og friluftsliv for kom
munes borgere og turister.
Det er hos os i MYRTHUE at projekt
koordinatoren for Mit Vadehav, Natio
nalpark Vadehavet og Vadehavets For
midlerrums undervisningstilbud, er
ansat. Det skaber en meget nær tilknyt
ning til vores kolleger langs hele Vade
havskysten.

Medarbejderteams på tværs

I dag byder MYRTHUE på natur- og
kulturformidling for både børn og voks
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ne på stederne fra nord til syd i hele
kommunen. For at få medarbejderkaba
len til at gå op er nogle tilbud kun be
mandet i sommerhalvåret og andre i
vinterhalvåret, for den samlede medar
bejdergruppe består blot af ca. 11 for
midlerstillinger fordelt på 14 menne
sker, en sekretær, en pædagogisk
udviklingskonsulent, ½ håndværkerstil
ling, 6 fleksjobbere med under 10
ugentlige timer og en leder.
MYRTHUE har desuden en meget tæt
samarbejdspartner i Sydvestjyske Muse
er, og de to institutioner har udviklet en
speciel konstruktion, hvor der er dannet
medarbejderteams på tværs, så f.eks. er
det to naturvejledere fra MYRTHUE,
der sammen med en formidler fra Syd
vestjyske Museer driver Skoletjenesten
på Quedens Gaard i Ribe - i en bygning,
som museet ejer. Års samarbejde har
vist, at når vi involverer os, får vi samti
dig viden fra hinandens organisationer.
Museet får glæde af MYRTHUEs didak
tiske formidlingsfaglighed og MYRT
HUE af museets kulturhistoriske faglig
hed.

Ildsjæle med politisk opbakning

Der er ikke et lovkrav om, at en kom
mune skal tilbyde natur- og kulturfor
midling. Derfor vil jeg fremhæve, hvad
jeg ser som afgørende for, at MYRT
HUE har kunnet eksistere og udvikle
sig:
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Esbjerg

Den gamle skolestue på
Esbjerg Museum.
• Ildsjæle-medarbejderne, der har ud
viklet tilbud og taget imod gæsterne,
så de er taget tilfredse derfra, har
fortalt det til andre og er kommet til
bage. Medarbejdere med en evne til
kunne koble relation og formidling
sammen.
• Stor og stabil opbakning i Esbjerg
Kommune både i forvaltning og hos
politikere gennem mange år.
• MYRTHUEs tradition for at arbejde
på en uformel facon, hvor ting kan
lade sig gøre. Her skal den tidligere
mangeårige leders store strategiske
talent og hans uformelle ledelsesstil,
som var præget af en arbejdsform fra
spejderarbejde, nævnes.
Havde disse forhold ikke været der, så
havde MYRTHUE ikke eksisteret i dag.
Med et kommunalt budget kan MYRT
HUE gratis tilbyde formidling til kom
munale daginstitutioner og folkeskoler,
og indtægtsdækket virksomhed gør det
muligt at udvide paletten af tilbud. Or
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ganiseringen af flere tilbud og steder i
samme paraply kan ses som en styrke,
modsat de steder i landet, hvor natur
vejledere er alene og savner kolleger.

Synlighed og samarbejde med kommunen

Den samlede organisering kan også
være årsag til den interesse for vores ak
tiviteter, konstruktion og erfaringer,
som vi oplever fra formidlingsverdenen
og kommuner. Heldigvis betyder det, at
MYRTHUE inviteres til og deltager i
mange sammenhænge og har en stor
mængde af samarbejdspartnere kom
munalt, regionalt og nationalt. Vi arbej
der på at være synlige og ikke kun i for
hold til MYRTHUE selv, og vi bidrager
gerne til brandingen af Esbjerg Kom
mune, hvor vi har et rigtig godt samar
bejde med Kommunikationsafdelingen.
Det kan også nævnes, at det kræver et
tæt samarbejde med Teknik & Miljøfor
valtningen, når kommunens naturvej
ledning ikke er organiseret i den forvalt
ning.
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Fordi MYRTHUE har eksisteret i et
halvt århundrede i Esbjerg Kommune,
og af mange bliver taget for givet, er det
svært at give et overførbart råd til, hvor
dan man kan konsolidere ”sit naturcen
ter” i sin kommune. Et forsøg herpå
kunne dog være… at man skaber ram
mer for ildsjælemedarbejderne, hvor de
kender kursen, samarbejder godt og har
et stort råderum. At man spiller efter
kommunes strategier og retningslinjer,
bakker op om kommunale indsatser og
samtidig fastholder en integritet, hvor
”vi bare er lidt særlige”, har frihed og en
uformel tilgang til arbejdet. At man er
synlig hele tiden og har stor fokus på
samarbejde - og ikke mindst har nogle
gode tilbud som brugerne er glade for
og kommer tilbage til.
o

Esbjerg

Besøg os og læs mere på
hjemmesiden

Er du interesseret i høre mere om, hvordan vi
arbejder med natur- og kulturformidling i
MYRTHUE? Så kontakt os, kom forbi og læs
mere om vores mange tilbud på
https://myrthue.esbjerg.dk/
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På vandet med Havneskolen.

15

Esbjerg
MYRTHUEs aktiviteter og medarbejdere
…er fordelt på følgende steder:
• Myrthuegård
• Midtgård – et økologisk formidlingssted
• Guldager Naturskole
• Jernalderlandsbyen
• Havneskolen
• Den gamle skolestue*
• BESAT Esbjerg 1943*
• Holocaust UndervisningsCentret*
• Ideværkstedet
• Skoletjenesten på Quedens Gaard*
• Dagtilbudstjenesten Ribe*
• Digehytten
* I samarbejde med Sydvestjyske Museer.
MYRTHUEs arbejdsfelter
...er natur- og kulturformidling.
Vores naturvejledning, historiske værkstedsaktiviteter og andre involverende forløb foregår i virkelighedsnære læringsmiljøer og har fokus på:
• Dannelse, leg og læring
• Natur, økologi og bæredygtighed
• Teknologiforståelse, engineering, science og STEAM
• Historisk bevidsthed
• Førstehåndserfaringer og praktisk arbejde
• Bevægelse, sanseoplevelser og livsvarige stemningserindringer
• Friluftsliv
• Styrkelse af fællesskab og teambuilding
• Lokal forankring og samarbejde
• Den gode oplevelse
Vi har en vifte af natur- og kulturtilbud til kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler i
Esbjerg Kommune. MYRTHUEs tilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber
oplevelse, fordybelse og virkelyst
Vi udbyder arrangementer og guidede ture til kommunes borgere, personalearrangementer samt
kompetenceudvikling og kurser for lærere, pædagoger, dagplejere, naturvejledere, formidlere,
studerende og andre. Vores kurser er bygget op omkring aktiv deltagerinvolvering, så oplevelse,
fortælling, oplæg, handling, praktiske aktiviteter, forståelse og refleksion går hånd i hånd.
Vi beskæftiger os også med naturvejledning, natur- og kulturformidling på et mere indirekte plan
fx via projektsamarbejde om udvikling af undervisningsportaler og -materialer. Vores intention er at
resultatet skal være forholdsvis langtidsholdbart og let tilgængeligt for brugerne. Derfor bliver det
til hjemmesider.
Se fx dinkirkedinkultur.dk, bondebisseborger.dk, grænsesti-skole.dk, mitvadehav.dk og ude.nu
At MYRTHUE spænder så bredt og har så mangeartede bolde i luften kræver et stort overblik. At vi
har fokus på, hvordan vi udnytter vores ressourcer, og at vi ikke ”smører ressourcerne for tyndt ud”.
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Esbjerg
Digehytten
Vester Bjergvej 4
Vester Vedsted
6760 Ribe

Ideværksted
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø

Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V

Digehytten
Vester Bjergvej 4
Vester Vedsted
6760 Ribe

Den
Esbj
Nørre
6700

Holocaust UndervisningsCentret
Esbjerg Museum
Nørregade 25
6700 Esbjerg

Ideværksted
Skolebakken 166
6705 Esbjerg Ø

BESA

MYRTH
Esbj

Nørre
til
6700

ko

Den
Esbj
Nørre
6700

Havneskolen
Fiskerihavnsgade 23
6700 Esbjerg

MYRTH

til
ko

Midtgård – et økologisk formidlingssted
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Booking 76 16 37 40

Jernalderlandsbyen
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V

Guld
Guld
6710

Havneskolen
Fiskerihavnsgade 23
6700 Esbjerg

Skoletjenesten på Quedens Gaard
Sortebrødregade 5
6760 Ribe

Midtgård – et økologisk formidlingssted
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V
Booking 76 16 37 40

Dagtilbudstjenesten Ribe
Odins Plads 1
6760 Ribe

Jernalderlandsbyen
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V

Guld
Guld
6710

Randers

Natur til andre typer
I Randers Naturcenter har man en række stærke
samarbejder udenfor det traditionelle felt, og det
gør at naturvejlederen når ud med sine budskaber til rigtig mange borgere.

Af Helle Marie Taastrøm,
leder af Randers Naturcenter.
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Randers Naturcenter ligger
naturskønt ved bredden af
Gudenåen, ganske tæt ved
Randers Centrum. Gudenåen
er omkranset af engområder,
hvor Randers Naturcenter ligger som en portal til at komme direkte ud i naturens herligheder. Randers Naturcenter
er drevet 100% af Randers
kommune og har ansat 4 uddannede naturvejledere og en
del øvrigt personale, som alle
bidrager til drift af stedet og
formidling på flere niveauer.

Naturcenteret har en meget stor samar
bejdsflade og prøver at nå ud til mange
hjørner af den kommunale organisati
on. Også flere end de traditionelle sam
arbejdspartnere såsom skoler, dagtilbud,
gymnasier mv.
I denne artikel vil vi prøve at komme
ind på de mere utraditionelle samarbej
der og samskabelsesprojekter, der kan
opstå, når naturvejlederens og andres
fagligheder blandes og mixes på kryds
og tværs.

Pileflet og sejlture til de ældre

Naturcenteret har gennem mange år
haft mange grupper af ældre på besøg til
mange forskellige tilbud indenfor natur
vejledningens ”discipliner”, herunder alt
fra pileflet til at slagte høns eller sejle på
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Gudenåen i vores kørestols-venlige
både. Det har gjort, at Naturcenteret nu
er en naturlig del af Ældreområdets ak
tivitetstilbud, og medarbejderne herfra
anvender nu Naturcenterets faciliteter
både med og uden naturvejledernes for
midlingshænder ind over.
De sidste fem år har der været et sær
ligt fokus på demensområdet. Vi er ble
vet udnævnt til et ”demensvenligt natur
center” og har samarbejdet med
ældreområdets demens-koordinatorer
ne og ledere om at skabe de rigtige til
bud. Det har resulteret i oprettelse af en
Naturhøjskole for demente, hvor natur
vejledere, medarbejdere fra Ældreområ
det og frivillige fra Alzheimer forenin
gen har arbejdet sammen om
arrangementer og tilbud for målgrup
pen. Naturhøjskolen har kørt som man
ge andre højskoleforeninger med møde
hver 14. dag, med sang, kultur og na
turoplevelser hver eneste gang.

Under coronaen blev der opfundet et
nyt tiltag, bl.a. en støttegruppe med
bredt naturindhold særligt for pårøren
de til personer med demenssygdomme.
Et mødested i det fri, hvor man som
deltager kunne møde ligesindede og
hver eneste gang komme hjem med en
naturoplevelse ekstra i bagagen.

Randers

Naturen på recept

Indenfor sundhedsområdet er naturen
også et forrygende redskab. ”Natur på
recept” og ”Naturen som medicin” har
de fleste nok hørt om. På Randers Na
turcenter har vi lagt sted og tid til flere
forskellige arrangementer i stil med ”ry
gestop i det fri”, ”drenge og vægt”,
”mænds mødesteder”, ”Randers mod
ensomhed” og lignende. Også her kan
naturvejledere med deres tilgang gå i
faglig samskabelse med de forskellige
fagligheder indenfor sundhedsfeltet.

Omsorgschef Lene Jensen,
Randers kommune:
”Randers Kommunes omsorgsområde arbejder
målrettet med demenspolitik, og heri er der
bl.a. fokus på støtte til pårørende samt det at
arbejde med et tilgængeligt og inkluderende
lokalsamfund.
I den forbindelse har vi et tæt og godt samarbejde med Naturcenteret om at tilbyde borgere
med demenssygdom et sted, hvor de kan fortsætte med at gøre nogle af de ting, som de har
været vant til, bl.a. at besøge naturtilbud i
lokalsamfundet og få glæde herved i dagligdagen. Formålet er at bidrage til at borgere
med demenssygdom får en øget livskvalitet og
kan støttes heri.
Naturcenteret tilbyder også ægtefæller/pårørende til borgere med demenssygdomme at
have et mødested og kunne være i naturen og
være deltagende i naturlivet med fokus på
planter, dyr, bål, sang, samvær og meget mere.
Pårørende til borgere med demenssygdom er
på hårdt arbejde og har brug for et sted, hvor
de selv kan lade op, finde energi og samvær
med ligestillede. Naturcenteret tilbyder i den
sammenhæng en meget dejlig ramme herfor.
Her kan der dannes nye relationer, og man kan
udveksle erfaringer, få fornyet energi og få et
pusterum fra dagligdagens mange opgaver”.
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Randers

Skånejobs til alles glæde

Naturcenteret var indtil 2010 et beskæf
tigelsesprojekt, organiseret indenfor so
cial- og arbejdsmarkedsområdet. Denne
”arv” benytter man sig stadig af på Na
turcenteret og de kompetencer som blev
udviklet særligt indenfor arbejdsafprøv
ninger af sygemeldte, aktivering af ledi
ge og forskellige skånejob for borgere
med nedsat arbejds- eller funktionsev
ne, er stadig i spil.
Naturcenteret har i sin faste stab seks
voksne medarbejdere, som alle er ud
viklingshæmmede og er i særlige skåne
job. Naturcenteret er arbejdsgiver og
fast holdepunkt på arbejdsmarkedet for
vores skønne ”naturhjælpere”, som via
job hos naturcenteret har en identitet
som medarbejder og løser utrolig man
ge praktiske opgaver, selvfølgelig under
supervision fra de øvrige medarbejdere.
Naturcenteret har også en palet af for
skellige andre former for andre arbejds
tilbud. f.eks. fleksjob, mikrofleksjob, se
niorjob, virksomhedspraktik, løntilskud,
støttet beskæftigelse mv.
Når alle hoveder tælles med, er der
ofte 18 personer på arbejde samtidig.
Det er en herlig blanding, og samtlige
medarbejdere er fælles om en rummelig
arbejdsplads, hvor er der gode opgaver
og plads til alle.
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Bålmad og tidsrejser

Det er sjovt at få nye legekammerater,
og det har Naturcenteret fået løbende
gennem de senere år, særligt inden for
kulturområdet. Der er etableret samar
bejder med Randers Kunstmuseum om
udvikling af fælles undervisningstilbud
og senest er projekt ”Artist in Residen
ce”, som er støttet med midler fra Kul
turstyrelsen, blevet endnu et projekt,
hvor natur og kultur knytter bånd. En
huskunstner slår sig ned på Naturcente
ret i nogle måneder, producerer egen
kunst imens, og indgår også i den palet

Museumsdirektør Lise Jeppesen,
Randers Kunstmuseum:
”Randers Kunstmuseum og Randers Naturcenter har samarbejdet gennem mange år. Vores
erfaring er at projekter, hvor vi samtænker
kunst og natur i høj grad giver nye perspektiver i kunstformidlingen, men også inspiration
til at se på og arbejde med naturen på nye
måder. Lige nu har vi i fællesskab en billedkunstner i residency i 8 måneder, der skal arbejde med natursyn og bæredygtighed i dialog
med børn og unge. Det er det mest ambitiøse
tværfaglige projekt vi indtil videre har haft,
men vi tror på, at det æstetiske blik på naturen
kan skabe nye erkendelser hos deltagerne”.

NATUR vejleder • 30. årg. • nr. 4 • 2021

af formidlingstilbud Naturcenteret ud
byder til børn- og skoleområdet.
I mange sammenhænge er naturcen
teret og naturvejlederne hyret ind til at
stå for det stemningsskabende udendørs
miljø, f.eks. ved kulturbyåbningen i
2017 eller ved mange forskellige uden
dørs events, hvor naturvejlederne typisk
har stået klar med formidling, bålmad
og friluftsliv som et baggrundstæppe for
den kulturelle event, der var i centrum
for arrangementet.
Fra 2019 – 2022 kører et større Nor
dea Støttet projekt ”Tidsrejsen” – hvor
samarbejdspartnerne er Museum Øst
jylland, Randers Regnskov og Randers
Naturcenter (på vegne af Randers kom
mune). Fra Nordea Fonden har man
meldt ud, at man netop støtter projektet,
da det er et tværfagligt samarbejde mel
lem en kommune og store attraktioner
– og at man den vej rundt håber at fange
nye målgrupper og vise dem vej ud i det
grønne og i kulturen omkring os.

Event og Turisme

Randers kommune har et Eventsekreta
riat, som ofte står for at arrangere større
begivenheder, trække arrangementer til
byen, stå for den årlige festuge og meget
mere.
Eventsekretariatet har også fået øje på,
hvad naturvejledere egentlig kan. Vi er
praktiske, har et godt budskab og så er
naturen mere populær end nogensinde.
Vi har også noget godt gear i form af
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Randers
Mette Bertelsen Event- og
festugechef , Randers Kommune:
”Randers Festuge arbejder bl.a. med at skabe
særlige oplevelser med og i naturen og på
Gudenåen, og her peger det helt naturligt for
os at indlede samarbejde med Randers Naturcenter. Naturcenteret byder på stor faglighed
og er fantastiske formidlere, der kan gentænkes og bruges i nye partnerskaber og formater
med det mål at skabe oplevelser for borgere og
gæster i Randers.
I årets festuge valgte vi sammen at flytte hele
naturcenteret ind på brostenene med Sct.
Mortens kirke som bagtæppe. Der blev iscenesat et nyt åndehul omkranset af planter,
bålsteder og en kæmpestor tentipi, som det
centrale omdrejningspunkt. Det blev et fantas
tisk format, hvor naturcentrets ansatte mødte
borgere og gæster på et sted, hvor borgere
normalvis ikke møder et naturcenter. I løbet af
festugen var der oplevelser med naturvejledning, vandringer, musik, gudstjenester og
fyraftens sang sessions.
Festugens undertitel er ”Mærk pulsen”, og den
titel inviterer helt naturligt til også at mærke
pulsen i naturen. Og netop derfor giver det så
god mening for festugen at samarbejde med
Randers Naturcenter i et udviklende fællesskab, der er med til at skabe oplevelser i både
kendte og nye former. Når vi kobler vores kompetencer og ressourcer sammen, så bidrager
det til at løfte og eksekvere stærkere natur
oplevelser, og vi kan sammen nå ud til nye
borgere og turister”.
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telte, udstyr og den slags friluftsgrej.
Dertil kommer at naturvejledere absolut
ikke er bange for skæve arbejdstider og
arbejde i weekender og så er vi vant til
at køre mange timer af indenfor en kort
tidsperiode.
Randers Naturcenter har særligt i
2021 arbejdet sammen med Eventsekre
tariatet om en nyt tiltag i årets festuge,
nemlig en ”grøn plads” midt i byen klos
op af byens store gamle kirke. En stor
lavu blev lejet og over ni dage var der
aktiviteter, som trak natur og naturople
velser ind i byen. Dvs. et udstillingsvin
due for de tilbud naturcenteret altid har,
men i en anden ramme. For øvrigt med
flere legekammerater fra kirken, musik
kens verden, fagfolk fra den grønne del
af forvaltningen og mange andre aktø
rer. Eventsekretariatet lagde økonomi i
opstilling af plads og udstyr dertil og
naturvejlederne bidrog med udvikling
af plads, formidling og aktiviteter ugen
igennem. Det blev en succes, som alle
rede er planlagt til gentagelse i 2022.

Tips om nye naturområder

Naturcenteret er i dag en sektion under
Udvikling, Teknik & Miljøforvaltningen
og varetager ofte ”the missing link”
mellem de tunge fagpersoner i forvalt
ningen og borgerne. Naturvejlederne
faciliterer og skaber interesse for natur
områder, som enten skal highlightes
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Kulturkonsulent Helga Hjerrild,
Randers Kommune:
”Jeg har ansvar for udvikling af en række indsatser og projekter på kulturområdet i Randers
Kommune. Det har i mange tilfælde været med
samarbejde med vores Naturcenter, både når
det gælder projekter for børn og for voksne, for
kunstinteresserede og for borgere, der ikke selv
opsøger kunsten eller kulturen. Det har ført til
kunstudstillinger i og langs Gudenåen, børneåbningen af kulturhovedstadsåret ”Aarhus
2017”, et nyt treårigt og nationalt projekt, hvor
samtidskunstnere registrerer og formidler
deres oplevelse af naturen. Samarbejdet har
vist sig givende gang på gang. Bl.a. er det en
god vej til at finde nye kulturbrugere, fordi vi
kommer ud over vores vante felt. At finde nye
brugere er både til gavn for de besøgende og
for kulturproducenterne, fordi det tvinger os til
at tænke nyt.
Dertil kommer, at vi vænner os til at bruge
naturen som et nyt rum for oplevelse, der i
modsætning til kunsthusene rundt omkring,
er et sted, hvor vi alle er lige og har lige
adgang. Det giver en helt anden oplevelse af
kultur som noget for alle og med en udjævning
mellem kunst, kunstner og tilskuer. Det har
været en stor succes at blande hverdag med
vores dygtige naturcenter”.
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Udviklingschef Ole Bach,
Randers Kommune:
”Randers Regnskov har igennem flere år samarbejdet med Randers Naturcenter. Aktuelt
samarbejdes der om projekt Tidsrejsen, der er
en attraktion i landskabet, hvor et formidlingssamarbejde skal bidrage til at koble
fortællinger i Randers Regnskovs nye udstilling
om dansk natur gennem tiden til relaterede
friluftsoplevelser i landskabet i Randers
Kommune.
Randers Naturcenter spiller en væsentlig rolle i
forhold til at integrere Tidsrejsens fortælling på
53 udpegede formidlingsplatforme fordelt i
kommunen. De mange kundesegmenter
kræver en tværfaglig tilgang til formidlingen.
Her bidrager Rander Naturcenter blandt andet
med udvikling af undervisningspakker til
skoleelever og, i snævert samarbejde med
Randers Regnskovs formidlere, udviklingen af
en web-app med et spil, der integrerer udstillingen med oplevelserne i landskabet. Vi vil
fremhæve, at naturvejlederne er rigtig gode til
at indleve sig i vores arbejdsforhold, udstillinger mv, så vi sammen kan skabe de bedste løsninger”.
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eller f.eks. nye naturstier, som skal profi
leres. Når der tænkes borgerinddragelse
i forskellige projektsammenhænge, kan
naturvejlederne også byde ind på for
midlingsviden. Vi oplever også mange
henvendelser, når private eller virksom
heder skal finde nye steder at mødes, og
særligt i corona-tiden blev der brugt en
del tid på at give tips og fiduser til nye
vinkler på kommunens måske ligefrem
oversete pletter.

Næring til kreativitet og nytænkning

Der skabes mange nye ideer og man bli
ver inspireret, når nye fagligheder mø
des. Den energi som ofte er til stede, ud
møntes i kreativitet og nytænkning
f.eks. omkring nye typer af arrangemen
ter og netop DET giver naturvejlederne
energi og kæmpe arbejdsglæde.
Som naturcenter kan man godt føle
stort behov for at forny sig. Man vil ger
ne vise omverdenen at vi er med på bøl
gerne, der ruller hen over landet. F.eks.
bølgen med frivillighed, bølgen med
bæredygtighed, bølgen med de 17 Ver
densmål.
Ved at samskabe med andre, opstår de
nye og endnu bedre formidlingsarran
gementer og denne energi er en fanta
stisk skøn giga-bølge at ride videre på.
Det synes vi i hvert fald i Randers.
o
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Sønderborg

Foto: Andreas Hermann

Fra lokale
naturvejledere til
hele kommunens
naturvejledere
Af Andreas Hermann,
Naturcenterleder,
Naturvejlederne Sønderborg
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I Sønderborg kommune er tre naturdistrikter
slået sammen til ét. Det giver en god synergi,
og naturvejlederne kan med deres kreative og
krøllede hjerner bidrage endnu mere til mange
forskellige opgaver.
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Naturvejlederne Sønderborg
har de sidste fire år været
under en heftig og vild for
andring.
For få år siden var Sønderborg
Kommune delt i tre ”naturvejlederdistrikter”.
Tre naturskoler med tre gange
drift, tre forskellige steder og
tre måder at lave naturvejledning til målgruppen skoler og
børnehaver.
I 2018 besluttede man at ændre det
fuldstændig således, at man i 2019 sam
lede hele kommunens naturvejlednings
tilbud i én enhed under Sønderborg
Kommune. Det var et politisk ønske at
have en samlet naturvejledningsenhed,
som ikke kun henvendte sig til skoler og
børnehaver, men også kunne spille ind
til andre forvaltninger. Her skulle natur
vejledningen hjælpe med formidlingen
af kommunens natur, tilbyde naturvej
ledning til nye målgrupper, være en del

af tværgående projekter og være med til
at udvikle kommunens tilbud til borger
ne.

Sønderborg

Børnene er stadig vigtige

Naturvejlederne Sønderborg blev orga
nisatorisk lagt ind under afdelingen
”Bæredygtighed, Natur og Landdistrik
ter” og kan i denne struktur, tilbyde
samt bidrage til opgaveløsningen over
en bred kam.
Det er dog fortsat et politisk ønske at
have et stærkt engagement til skolerne
og børnehaverne, så da Naturvejlederne
ikke ligger organisatorisk under skole
forvaltningen, har man en Naturskole
bestyrelse. Denne består af 3 politisk
valgte, 2 skoleledere, en leder fra dagtil
buddet samt en fagkonsulent fra skole
forvaltningen. De skal sikre at alle folke
skoleelever/klasser samt kommunale
børnehaver får tilbudt et naturskolebe
søg hvert år samtidig med at tilbuddet
er af høj faglig kvalitet.
Det betyder rent praktisk at Naturvej
lederne både refererer ind til forvaltnin
gen ”Bæredygtighed, Natur og Landdi
strikter” og det bagvedliggende politiske
udvalg samt til Naturskolebestyrelsen.

Foto: Andreas Hermann
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Sønderborg

ster ved en fælles ”Naturkalender”
ca. 12 ture.
• Naturvejledning i Naturpark Nordals
- ca. 10 ture.

Foto: Erik Lauritzen

Flere kolleger tæt på

I takt med disse nye opgaver, nye mål
grupper, bredere og flere tilbud til sko
lerne og børnehaverne, har Naturvejle
derne udviklet sig på personalefronten.
I dag består Naturvejlederne Sønder
borg af seks faste naturvejledere (heraf
en leder), fire freelance naturvejledere,
en tilgængelighedskonsulent (arbejder
med naturens tilgængelighed for borge
re med handicap) en halvtids kontoras
sistent samt fire flexjob ansatte pedeller.
Dette nye fokus og måde at arbejde
på, gør at naturvejlederne sammen med
forvaltningerne, bestyrelsen samt den
politiske verden kommer meget mere i
spil. Naturvejlederne kan med deres
krøllede kreative hjerner være en del af
opgaveløsningen i mange projekter og
opgaver rundt i kommunen.

Rigtig mange arbejdsopgaver

Udfordringerne med dette nye fokus er
ressourcer. Selvom Naturvejlederne
Sønderborg har et stort og flot set up
med mange medarbejdere, så har ugen
desværre ikke flere dage end den har. En
forsigtig oversigt viser her Naturvejle
dernes arbejdsopgaver:
• Fast tilbud til alle folkeskoler og
børnehaver om en tur om året
– ca. 420 ture.
• Dyrkning af skolekøkkenhaver ved
Haver til maver som fast tilbud
– ca. 160 ture.
• Blå Flag sommer formidling på
9 Blå Flag strande – ca. 60 ture.
• Et samlet tilbud til borgere og turi
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Naturvejlederne samarbejder med føl
gende om naturvejledning:
• Jobcenter – ”Vildmand ” og
”Naturkvinder”.
• Jobcenter – ”Kultur på Recept”.
• Bibliotekerne – ”Under åben
himmel”.
• Sundhedscenteret – ”Sund Mand”
• Turisme – ”Blomster bygger broer”.
• Havhøst – de marine nyttehaver.
• Foreningen Alsstenrev – etablering
og formidling af Biodiversitetsrevet
ved Det Marine Center.
• Formidling af Vild med Vilje og
Danmarks Vildeste Kommune.
• Friskoler, foreninger, private,
virksomheder, forvaltninger mm.
Derudover deltager vi i følgende udvik
lingsprojekter:
• Etablering af et nyt naturcenter som
bliver en del af Center for Verdens
mål.
• Udvikling af Nordals Naturskole til
selvhjulpne grupper.
• Naturlegeplads/Motorikbane til
borgerne.
• Naturens tilgængelighed for borgere
med handicap.
• Udgivelse af undervisningsmateriale
til alle landet gymnasier –
”Det Marine Miljø” sammen med
Friluftsrådet.
Naturvejlederne mærker en tydelig stig
ning i opgaver og efterspørgsel, hvilket
gør, at vi skal være skarpe på, hvordan
vi prioriterer. Vi skal daglig kigge ind i
vores kerneopgaver og prioritere ud fra
dem. Det gør desværre, at vi ikke altid
kan hjælpe med de opgaver vi får eller
der er ønsker til, at vi løser. Men det gi
ver os til gengæld nogle praj om, i hvilke
retninger vi skal udvikle os i fremtiden.
o

På de følgende sider giver
naturcenterleder Andreas Hermann
ordet til tre af Naturvejlederne Sønderborgs
politiske samarbejdspartnere:
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Foto: Andreas Hermann

Alle børn skal møde
en naturvejleder
Interview med Erik Lauritzen, borgmester, og
Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Udvalget
for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, Sønderborg Kommune.
Hvor og hvordan gør naturformidlingen en
forskel i kommunen?

”Sønderborg Kommune har en masse
dejlig natur og naturperler rundt om
kring, som vi gerne vil give flere kend
skab til. I Sønderborg har vi derfor i
mange år prioriteret naturvejledning ud
fra vores ønske om at give vores egen
befolkning en øget lyst til at bruge natu
ren og samtidig blive klogere på den, og
det gælder alle aldersgrupper. Samtidig
giver det også kommunens turister en
merværdi, når de besøger vores område,
som måske gør, at de har lyst til at gøre
opholdet lidt længere end oprindeligt
planlagt.
Det helt særlige i Sønderborg Kom
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mune er, at vi politisk har indført en 100
procent ordning. Den betyder, at alle
børn tilknyttet kommunale tilbud –
dagpleje, vuggestue, børnehave, skole og
sfo’er - mindst én gang hvert år er i kon
takt med naturvejlederne. Vi har mange
dygtige naturfagslærere, der giver børn
og elever en rigtig god teoretisk viden,
og så har vi den twist, at vi med natur
vejlederne kan gøre undervisningen
meget praksisnær, fordi der er et godt
samspil mellem lærere og pædagoger og
naturvejlederne. Så besøget på en af vo
res naturskoler bliver ikke bare et besøg,
det bliver en udforskning af naturen ved
f.eks. at samle mad i naturen, partere en
fasan og lignende.
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Sønderborg

Vi kan også mærke hos turisterne, at de
søger ud i vores natur, og det er en søg
ning, der klart er blevet større i forbin
delse med Covid-19 hos både udenland
ske og danske turister. Her vejleder og
guider naturvejlederne dem så godt, de
kan, og der er et godt samarbejde med
områdets turistfolk til også at hjælpe til
med formidlingen af mulige naturople
velser. Det gælder ikke mindst i forbin
delse med Blå Flag sæsonen, hvor man
ge turister søger mod vandet, og hvor vi
har et konkret tilbud i badesæsonen.
Men det er også et område, hvor vi el
lers ikke har et decideret organiseret til
bud på og med naturvejlederne. Det
skal vi kigge ind i, for det er en helt ny
målgruppe, hvor naturvejlederne kan
være en god medspiller i at give turister
og besøgende i Sønderborg Kommune
en endnu bedre oplevelse og gerne i na
turen.
Derudover har naturvejlederne i Søn
derborg Kommune et tæt samarbejde
med områdets plejecentre om tilbud til
demente, som gennem oplevelser i na
turen får en bedre livskvalitet”.

Hvorfor er det relevant at satse på oplevelser i
naturen?

”Det er relevant, fordi det giver mer
værdi for vores borgere og vores turister,
at de kan komme ud og opleve og lære i
naturen. Både ved vandet og på land. På
turismesiden giver det flere indtægter til
kommunen og erhvervslivet, og for vo
res egne borgere kan det give øget livs
glæde at være ude i naturen og opleve.
Både stilheden og det aktive. Hver ting
til sin tid. Men ikke alle har i forvejen et
godt kendskab til naturen, og hvad den
kan tilbyde, så her er det vigtigt, at vi
har naturvejledere, der kan være med til
at vise vejen og give læring videre til
store som små. Samtidig kan det hjælpe
på nogle borgeres fysiske og mentale
sundhedstilstand, hvilket vi oplever i
forbindelse med de projekter, der blandt
andet kører med Sønderborg jobcenter.
Derfor er naturformidlingen vigtig i for
hold til vores forskellige målgrupper,
men også som et frivilligt tilbud, der
understøtter opgaven.
I Sønderborg Kommune har vi et
unikt samarbejde med områdets natur
foreninger i det, vi kalder naturkalende
ren. Et tilbud til alle borgere om at følge
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årets gang i naturen gennem aktiviteter
og arrangementer. Her har naturvejle
derne rollen at være ”mellemmand”, så
ledes at der sker en koordinering af ture
og arrangementer hen over året. Ligele
des er de med til, at der sker et samspil
mellem de forskellige interesser. Det kan
være alt fra ornitologiske foreninger,
lystfiskerforeninger og andre, der gen
nem deres hobby og fritidstilbud kan
være med til at øge interessen for natu
ren”.

Hvor er jeres kommune på vej hen naturpolitisk, og hvordan ser I naturvejledernes rolle
fremadrettet?

”Vi kommer ikke til at have mindre fo
kus på naturpolitik i Sønderborg kom
mune i næste byrådsperiode, og det er
vores ønske, at vi overvejer, om vi skal
gøre endnu mere i forhold til naturfor
midling. Både i forhold til den ”almin
delige” naturformidling til vores borgere
og turister, og i forhold til om vores na
turvejledere skal tænkes endnu mere
ind i andre forvaltningers opgaveløs
ning, specielt på sundheds- og arbejds
markedsområdet.
Vi har rigtig mange forskellige tiltag
og indsatser i gang, hvor naturpolitik
ken direkte eller indirekte spiller en væ
sentlig rolle. Blandt andet i Center for
Verdensmål – et nyt oplevelses- og vi
denscenter i Sønderborg, der byder på
læring og oplevelser om bæredygtighed
og FNs 17 Verdensmål. Centeret ligger i
et 140 hektar stort rekreativt naturom
råde. Derudover er vi med i Danmarks
Vildeste Kommune, og vi er også i gang
med at blive Vild med vilje i kommu
nen. Samtidig har vi i Sønderborg Kom
mune i samarbejde med flere parter fået
etableret flere stenrev i vandet i og om
kring Als. Og i samarbejde med andre
kommuner omkring Lillebælt er det
lykkedes os at få regeringen til afsætte
11 mio. kr. til at forbedre havmiljøet. Og
så har vi også fået vores egen naturpark
med Naturpark Nordals efter en fælles
indsats med flere samarbejdspartnere.
Mange af de her opgaver skal løses
med hjælp fra naturvejlederne, ofte i
samarbejde med andre. Og med det am
bitionsniveau, vi har i Sønderborg Kom
mune, så får de travlt”.
o
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Naturen skal opleves
i virkeligheden
Interview med Anders Brandt,
Bestyrelsesformand Naturvejlederne Sønderborg
Hvor og hvordan gør naturvejledningen en
forskel i kommunen?

”Jo mere teknologisk hverdagslivet
bliver, jo større er behovet for at lære og
opleve naturen i naturlige omgivelser.
Ikke set på en skærm, men der hvor
vinden suser i håret, regndråberne løber
ned af næsen eller solen skinne gennem
et hul i skyen og pludselige varmer på
barnets kind.
Naturvejledningen i Sønderborg bi
drager til, at børnene i skolerne mindst
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én gang om året får en dag med oplevel
ser i naturen, hvor læring og detaljen er
i fokus. Børn der går hjem, måske trætte
med beskidte og våde bukser, men med
oplevelser, der bliver fortalt derhjemme.
Jo mere mad, vi køber i plastik i køle
disken og jo mindre dyrkning af grønt
sager er en del af familielivet, jo mere er
der behov for at børnene i skolen lærer
om, hvordan grøntsager dyrkes og tilbe
redes fra ”Have til Mave”. Een gang i et
skolebarns liv følger barnet, hvordan en
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Foto: Charlotte Riis Engelbrecht, Blå Flag

kartoffel puttes i jorden i foråret og i ef
teråret høstes, koges i en gryde og spi
ses.
Turister og egne borgere søger ud i
skoven og ikke mindst ud til vores lange
kystlinje. Her er oplevelser for små og
store. ”Blå flag” og andre aktiviteter er
med til at berige de oplevelser man får
langs vandet. Store elever i folkeskolen
oplever berigelsen af vores biodiversitet
i de nye stenrev. Oplevelser i naturen ef
terspørges af turister og vores egne bor
gere. Mange opsøger selv oplevelserne,
men rigtig mange møder op, når der er
naturvandringer med biblioteket eller
andre samarbejdspartnere.
Naturen har meget at byde på. Både
syge eller svage mennesker får livet til
bage med aktiviteter i naturen.
Med den organisering vi har i Sønder
borg, kan vi klare store event hvor na
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turformidling indgår. På ”Spejdernes
Lejr” var Naturvejlederne en del af til
buddene for de 40.000 gæster”.

Hvorfor er naturvejledning vigtig?

”Naturen er den virkelighed, mennesket
er udviklet fra. Vores DNA er udviklet
ud fra, at vi lever i naturen. Naturen er
en del af vores DNA. Vi kan se, at når vi
føler os presset under en pandemi, så
søger vi ud i naturen. Vi ser mange
mennesker med stress eller andet, som
får det bedre, når de har regelmæssig
gang i naturen. Der står i målet for bio
logi i folkeskolen: ”….hvordan biologi –
og biologisk forskning – i samspil med
de andre naturfag bidrager til vores for
ståelse af verden.” Forståelsen af verden
omkring os er en basal del af vores
menneskelige tilværelse.
Oplevelserne i naturen bliver større,
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når vi får indsigt i detaljen. Naturvejle
deren kan vise detaljen. Når detaljen
kan sættes ind i en sammenhæng, bliver
oplevelsen endnu større. Vi oplever en
skov som betagende, men kender vi for
skel på træerne, er oplevelsen større.
Kender vi til anvendelsen af veddet eller
til historien om Ask Ygdrasil, flådeege
ne eller brudgomsegene, så fylder ople
velsen af en tur i skoven meget mere.
Naturvejledernes opgave er at skabe
læring om naturen. Ikke bare leg mel
lem træerne, men at man går beriget
derfra med større viden om naturen
omkring os. Bevægelse og læring hæn
ger sammen. Folk, der bevæger sig
rundt, mens de lærer, får mere ud af un
dervisningen. Vi ser også færre konflik
ter med børn med særlige behov, når de
er ude i naturen.
I Sønderborg er der adgang til udstyr
for lærere og andre, der selvstændigt vil
lave aktiviteter i naturen, og vi er ved at
udvikle vores grejbank i samarbejde
med forskellige partnere, således at ud
styret kan komme til mere nytte”.

Hvor er jeres kommune på vej hen naturpolitisk, og hvordan ser I naturvejledernes rolle
fremadrettet?

”Der er en stigende debat og opmærk
somhed på vores vilde natur. ”Vild med
vilje” og forholdene i vores lokale far
vande optager mange mennesker. Man
ge sætter pris på, at der er levevilkår for
mange forskellige insekter og andre dyr
og planter. Der er en stigende interesse
for detaljen. Ikke bare grønne plæner,
men med varieret naturlig vækst og le
vevilkår for insekter og andre dyr.
Verdensmålene tegner en retning for
udviklingen i vores kommune. Sønder
borg Kommune siger 4-17-42: 4 bære
dygtighedsmål, 17 Verdensmål og 42
anbefalinger fra ”UNESCO learning Ci
ties”. Den politiske beslutning om at lave
Center for Verdensmål på det gamle
øvelsesareal for nedlagte sergentskole
viser alvor i prioriteringen for kommu
nen. Naturvejlederne er de første, der
flytter ind Center for Verdensmål.
Naturvejlederne i Sønderborg startede
som naturskoler før kommunesammen
lægningen. Nu er det en stærkt sam
mentømret enhed, som har haft sin suc
ces. Årsagen skal findes i et engageret
personale, visionære politikere og en
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stærk bestyrelse for Naturvejlederne.
Det er alle tre komponenter tilsammen,
der giver styrken og dermed den gode
udvikling, vi har set i Sønderborg. Be
styrelsen kan koordinere og sætte ret
ning for arbejdet. Bestyrelsen har f.eks.
fastholdt, at naturformidlingen for børn
i skoler og førskole er kerneopgaven.
Den må ikke beskæres for at udvikle an
dre områder.
Turismepotentialet i Sønderborg er
stort. Det er ikke udnyttet fuldt omfang,
og med seks millioner mennesker inden
for to timers køretid (Hamborg) er der
god grund til at gøre mere for turister
ne. Det gøres både med at sætte tidligere
inddæmmede områder under vand,
plante skov på områder for vandindvin
ding, lave et turistresort ved Lillebælt og
ikke mindst lave god naturformidling
på eksempelvis på de 135 ha, der danner
Kær Vestermark. Naturformidling for
vores turister er en fremadrettet priori
tering.
Den stærke organisering og satsning
på Naturvejledning er katalysator for
andres engagement i naturen, og med
udviklingen af en grejbank kan mange
flere deles om det udstyr, der findes hos
forskellige partnere i kommunen.”
o

Sønderborg

Foto: Andreas Hermann
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Turisterne kommer
for naturen
På Bornholm er naturvejlederne løftestang, når
naturen skal formidles. Ikke mindst til turisterne,
der er en vigtig del af øens økonomi.

Af René L. Vilsholm,
Ledende naturvejleder,
NaturBornholm.
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Turisme er Bornholms
næststørste erhverv, turisme
skaber knap 3.800 fuldtids
stillinger og målt i omsætning
er turismen 3 mia. kroner
værd.
Det er meget på en ø med
knapt 40.000 indbyggere.

spisesteder, attraktioner, dagligvarebu
tikker, mekanikere, tandlæger og mange
flere.
I denne artikel kan du læse en række
interviews med arbejdspladser, der har
naturvejledere ansat fast, i perioder eller
ad hoc, og derved få et indblik i natur
vejledernes rolle, når der skal gives op
levelser til turister, som kan give et af
kast og arbejdspladser til kommunen.

Erhvervets størrelse er ikke kommet
uden masser af visioner og investeringer
fra kommunen. Der forventes velfunge
rende infrastruktur for biler og cykler,
P-pladser, offentlige toiletter med mere
til at understøtte ikke bare 40.000 ind
byggere, men også de 650.000 turister,
der invaderer øen årligt. Til gengæld er
der indkomster til overnatningssteder,

I de følgende artikler kan du læse
en række interviews med arbejdspladser,
der har naturvejledere ansat fast,
i perioder eller ad hoc,
og derved få et indblik i
naturvejledernes rolle,
når der skal gives oplevelser til turister,
som kan give et afkast og
arbejdspladser til kommunen:
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Friluftsliv kan også være ro
og fordybelse.

FRILUFTSRÅDET:

Naturvejledning
synliggør
kommunernes natur
”Naturoplevelser og friluftsliv
appellerer bredt til både store
og små, både de der søger ro
og fordybelse og dem, der er
har lyst til mere action-prægede aktiviteter”, siger Winni
Grosbøll, der er direktør for
Friluftsrådet.
”Derfor er der et stort potentiale i at
tænke naturen og naturvejledning ind i
turisme og events. Naturformidling er
med til at åbne vores øjne for naturens
skønhed, mangfoldighed og de mange
glæder, man kan få ved at gå på opda
gelse i den. Og så kan det give os en
større viden om naturen, hvilket er af
gørende for vores motivation til at passe
godt på den.”
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Hvor og hvordan gør naturformidlingen en
forskel i en kommune?

”Naturoplevelser er noget, der i høj grad
bliver efterspurgt for tiden, og derfor er
naturformidling også vigtigt for kom
munernes arbejde. Det er med til at
synliggøre kommunens naturkvaliteter
og oplevelsesmuligheder, og det er med
til at gøre kommunen attraktiv både for
turister og lokale borgere. Derudover er
aktiviteter i naturen med til at øge vores
livskvalitet samt fysiske og mentale
sundhed, så man kan slå mange fluer
med et smæk, hvis man som kommune
arbejder strategisk med friluftsliv og na
turformidling.”
o

Interview med Winni Grosbøll,
tidligere borgmester på
Bornholm, nuværende
direktør for Friluftsrådet
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KALAS BORNHOLM:

Iscafé, sejltur
og naturformidling
”Is kalas er en familiedrevet
café, der åbnede i 2013, som
Sandvigs første kaffebar med
hjemmelavet is", fortæller
Christina Andreasen, der er
medejer af Kalas Bornholm.

Interview med Christina
Andreasen, Medejer af KALAS
BORNHOLM
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”I 2015 købte vi et gammelt kølehus di
rekte ud til vandet og blev inspireret til
at stille net frem til børnene, hvilket gav
mange snakke om fangsten. Nogle gan
ge gik vores voksne sønner ned og fiske
de sammen med børnene. Så opstod
tanken, at det skulle der gøres mere af.
Ikke for at tjene penge på det, men fordi
det var så tydeligt, at gæsterne fik nogle
gode oplevelser og viden med sig hjem
om naturen lige der.
I 2018 startede vi firmaet Boating
Bornholm, hvor vi sejler ud i vores RIB
langs kysten og primært til Christiansø,

hvor både øen og omgivelserne kan ud
forskes tidligt om morgen, inden der er
kommet turister til øen. Her er både et
rigt fugleliv, og sælerne ligger i store
flokke på skærene omkring øen.
Det er ikke udsprunget af en økono
misk idé, men af lysten til at give andre
denne unikke mulighed for at opleve
vores fantastiske natur også under over
fladen. Den ene af de store drenge er
blevet marinbiolog, så der er masser af
faglig fundering på turene.
Seneste skud på stammen er Isværket
i Tejns Havn. Her har vi etableret et hus,
der om sommeren primært fungerer
som café og isproduktion, mens det i
den koldere tid på året er et formid
lingssted, hvor vores søn Magnus og
hans havbiolog kollega Miller formidler
livet på det lave vand igennem deres so
cialøkonomiske virksomhed Ivandet
Bornholm”.
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Gør det en forskel for dig, om du hyrer en naturvejleder eller en anden guide?

”I vores tilfælde er personen vigtigere,
end om det er en uddannet naturvejle
der. Vi har gode erfaringer med folk der
virkelig kender noget til livet i havet via
deres uddannelser på universitetet, og
som så også er inspirerende formidlere.
Vi havde en dag en far, der efter flere ti
mer i vandkanten udbrød: ”Jeg vidste
ikke, at man kunne interessere sig så
meget for det!”. Med sådan en kommen
tar vil jeg mene, at guiden har gjort det
godt. Den fornemmeste opgave må være
at gøre folk klogere og interesserede i at
udforske havet, og hvis det lykkes, er det
en succes.
Hos os har det været meget inspire
rende at være med til at afholde naturar
rangementer, hvor vi kunne overlade
det hele til en fagperson. Der skete no
get særligt de dage, der rakte ud over
den viden, vi selv kan formidle i det
daglige. Det var inspirerende, og det til
førte os noget, at vi ikke selv stod for at
skulle arrangere og koordinere”.
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Kan du forestille dig andre områder, hvor naturvejledernes kompetencer kan komme i spil?

”Jeg kan sagtens forestille mig et samar
bejde, hvor en guide sammen med os og
nogle af de lokale foreninger planlagde
aktiviteter, der kunne give både herbo
ende og turister muligheder for at få
nogle læringsrige og mindeværdige na
turoplevelser.
Det er også den slags oplevelser, der
knytter øens gæster mere til Bornholm.
At de får mere viden, og indsigt i, hvad
naturen byder på. Måske får de endda
lyst til at flytte til øen og give sig selv og
deres børn mange flere af de oplevelser.”
o

Tejn Havns lagune, hvor der
fiskes på det lave vand
sammen med turister om
sommeren.

Kalas ligger lige ned til vandet,
så det er naturligt for
gæsterne at kigge på livet i
vandkanten.
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På gaarden kombineres
smagsoplevelser med nørdet
viden om æblesorter.

Interview med Mikkel BachJensen, leder på gaarden.
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GAARDEN:

Landbrugsmuseum,
gårdbutik
og madkultur
”Kulturhuset gaarden er fordelt på tre stationer”, fortæller
Mikkel Bach-Jensen, der er
stedets leder. ”Den fine gamle
Melstedgård, der som landbrugsmuseum er en del af
Bornholms Museum. Skafferiet, som er gårdbutik for de
bornholmske fødevarer og
samtidig har café og billetsalg.
Og endelig Madkulturhuset,
som er den moderne tilføjelse
med stort kursuskøkken.

Fødevareparaplyforeningen Gourmet
Bornholm og Bornholms Museum dri
ver gaarden i fællesskab, og forretnings
grundlaget hviler dels på entréindtæg
ter, kurser og workshopoplevelser og
dels på projekter og events med ekstern
finansiering fra eksempelvis fonde eller
lign.”
”På gaarden møder gæsterne både
den historiske fødevareproduktion og
gamle køkkentraditioner, og den mo
derne blomstrende Bornholmske mad
kultur, og altid med råvaren, tilbered
ningen og samværet som
omdrejningspunkt. Naturvejlederne er
gode til at koble råvarerne med den na
tur, de kommer fra.”
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Hvordan er naturvejlederne ansat?

”Vi har haft flere naturvejledere, der er
uddannede, men lige nu er der kun én
fastansat på fuld tid. Vi har også andre
folk, der formidler, og i øjeblikket har vi
både historiske formidlere samt en
skuespiller, en pædagog og en land
mand på holdet”.

Hvordan understøtter naturvejlederne jeres
forretningskoncept?

”Naturvejlederne er bindeled mellem
fødevarerne og publikum. Det er her, at
salg og marketing bliver koblet til
madoplevelser, som naturvejledere er
den bedste faggruppe til at løfte. Det er
ikke godt nok for os, at gæsterne køber
det, som vi sælger i butikken. Det er
også vigtigt, at de bliver bevæget ind i
mad-universet med smage, forståelse og
viden. Det kunne også være en kok, der
var god til at formidle og kender natu
ren, men det er meget lettere at finde en
naturvejleder, der ved noget om fødeva
rer, og den natur de kommer fra”.

Tror du, at det gør en forskel for publikum,
om det er en uddannet naturvejleder eller
en anden guide?

”Thomas, der er vores naturvejleder,
brænder igennem, når han får lov til at
formidle. Man kan virkelig se, at det er
noget, han nyder at lave. Jeg har oplevet
det samme med naturvejledere, som jeg
har mødt andre steder i Danmark. De er
autentiske og entusiastiske på hver deres
felt. Jeg ved ikke, om det kommer med
uddannelsen, men det er noget, som jeg
har bemærket. Det er tydeligvis også en
æressag, at tingene, der bliver fortalt, er
korrekte. Så jeg tror, at det gør en for
skel”.
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Har du samarbejdet med naturvejledere om
andet end udførsel af guidede ture og arrangementer?

”Vores naturvejleder laver mere end at
formidle. Han står også for sæsonpro
grammet og anden planlægning, udgi
velser og markedsføring og for at finde
og arbejde med eksterne samarbejds
partnere. Yderligere er der projektledel
se og fundraising, hvor fagligheden er
vigtig, når der skrives ansøgninger mv.
Det er naturligvis ikke alle naturvejlede
re, der kan løfte alle opgaver, men jo
mere en naturvejleder kan engageres, jo
bedre”.

Kan du forestille dig andre områder, hvor naturvejledernes kompetencer kan komme i spil?
”Det kunne være at uddanne flere i for
midling og derved bringe oplevelsesin
dustrien i spil. Vi har udviklet en smag
spilot-uddannelse, hvor kursisterne skal
lære at formidle, ligeså meget som det
fag-faglige. Det tror jeg godt, at natur
vejlederne kunne sprede til andre fag.
På Bornholm kunne det blandt andet
være kultur, kunsthåndværk eller out
door”.

Har du noget at tilføje?

”Økonomidelen kunne være bedre.
Naturvejledere er for dårlige til at sætte
pris på den tid, der bruges på formid
ling. Det er et produkt, der bunder i
meget uddannelse og forarbejde, men
timeprisen er ofte lavere end hos mange
andre faggrupper. Folk er parate til at
betale mere for den gode oplevelse, end
naturvejlederne tager for det”.
o
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NATURBORNHOLM:

Udstilling, akvarium,
undervisning og ture
”NaturBornholm er en
erhvervsdrivende fond og et
videnspædagogisk aktivitetscenter, hvis almennyttigt formål er at øge interessen og
forståelsen for Bornholms
natur og naturgivne kultur”,
fortæller direktør Peter Haase.

Interview med direktør
Peter Haase, NaturBornholm.
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”Det gør vi dels gennem formidlingen i
3.000 m2 udstillinger og akvarium, og
dels gennem naturvejledning i det born
holmske landskab. I udstillingerne har
vi ca. 55.000 besøgende om året. Heraf
er 12.000 lejrskoleelever og 4.000 er lo
kale elever. Herudover har vores natur
vejledere tilsammen omkring 600 ture i
det bornholmske landskab. Vi arbejder
således både med formidling til de be
søgende turister og med undervisning
til mange skolegrupper. På den måde
udbreder vi viden og giver motivation

til at forstå naturen omkring os og nogle
af de processer, der er derude”.

Hvor mange af jeres guider er uddannede naturvejledere?

”Det har helt tilbage til 1990erne, da
idégrundlaget for NaturBornholm blev
skabt, ligget fast, at centrets ”kustoder”
var indtænkt som naturvejledere. Det
prioriterer vi højt. Vi har omkring 10
naturvejledere tilknyttet, heraf fem ug
lebærende, der har gennemgået natur
vejlederuddannelsen, og én er lige nu på
uddannelsen”.

Hvordan understøtter det resten af jeres forretningskoncept?

”Som en erhvervsdrivende fond med et
almennyttigt formål ER formidling vo
res forretningskoncept! Salget af billet
ter og naturvejledning udgør knapt 80%
af vores indtægt. Eventuelt overskud an
vendes til fondens formål”.
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Hvad er naturvejlederens opgaver hos jer?

”Det er hovedsagelig den personbårne
formidling i udstillingerne og de nære
udenomsarealer. Der er altid 2-3 natur
vejledere på udstillingerne. Deres opga
ve er at modtage gæsterne og sørge for,
at folk får nogle gode og indholdsrige
oplevelser. I ferier og weekender er der
ekstra aktiviteter og nogle offentlige ture
rundt på øen. Lejrskoleklasser går med
hver deres guide i 1½ time og er derefter
på egen hånd i udstillingerne. Derud
over er der vores skoletjeneste til de lo
kale skoler og kurser til lærere, pædago
ger osv.
Endelig er der markedsføring i maga
siner og på web inklusiv sociale medier
og planlægning af og udvikling af ud
stillinger, aktiviteter, skoleforløb osv.
Det er en fordel at arbejde i et team af
naturvejledere, så der er synergi”.

Gør det en forskel for dig, om naturvejlederne
er uddannede?

”Naturvejlederne brænder for deres sag.
Så meget af arbejdet bliver båret af na
turvejledernes egen interesse for emnet,
og lysten til at formidle. Naturvejleder
uddannelsen giver fagnørderne en pæ
dagogisk indgangsvinkel, så de bliver
bedre til at formidle”.
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Tror du, at det gør en forskel for publikum, om
det er en uddannet naturvejleder eller en anden guide?

På NaturBornholm møder alle
besøgende en naturvejleder,
før de går i gang med
udstillingerne.

”Ja, det tror jeg. Den uddannede bør
være en professionel formidler, så jeg
forventer, at det er en bedre formidler,
end én der ikke har uddannelsen. Men
en lærer eller en anden kan sagtens være
en lige så god formidler eller bedre”.

Hvilke opgaver tænker du, at naturvejledere
kan løfte på Bornholm?

”Naturvejlederne har en stor og vigtig
rolle med at give befolkningen grøn
dannelse. De skal sikre, at folk ved, at
det kræver ansvar at forvalte kloden og
udnytte ressourcerne bæredygtigt. De
mange globale udfordringer skal tiltales
fra børnehave og op i uddannelsessyste
met samt i folks fritid. Det er en stor op
gave, hvor naturvejlederne skal være
meget aktive med at give interesse, for
ståelse og motivation til at gøre noget
godt for miljøet. Det kan ske på alle mu
lige måder, f.eks. i projekter som Vild
med vilje, hvor man kan inspirere til en
haveform, der giver mere biodiversitet.
Naturvejlederne kan også være gode til
udsatte og sårbare grupper, der kan få
guidning til større naturoplevelser”.
o
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Naturvejledere fra
NaturBornholm er på
studietur i Naturstyrelsens
nye projekt ”Ekkodalens
moser” for at få viden,
der skal formidles videre
til turister.

NATURSTYRELSEN:

Hammershus,
Ekkodalen og
Bisonskoven
Interview med
skovridder Søren Frise og
naturvejleder Georg Ask
Marker, Naturstyrelsen
Bornholm.
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”Naturstyrelsen er en stor
statslig lodsejer”, fortæller
skovridder Søren Frise. ”På
Bornholm har vi både natur
og bygninger og ruiner med
stor kulturhistorisk værdi, der
tiltrækker mange turister.
For eksempel er Hammershus,
Ekkodalen og Bisonskoven
under Naturstyrelsen Bornholms administration”.

I de sidste årtier har Naturstyrelsen
Bornholm ændret sig fra at have egne
natur- og kulturformidlere til at have
samarbejde med eksterne aktører. Hvor
dan kan det være?
”Op gennem 00´erne forsvandt bevil
lingerne til den direkte naturformidling,
men der er stadig et ønske om, at Natur
styrelsen skal støtte op om regional ud
vikling og turisme. Det valgte vi så at
gøre ved at støtte op om, at der kan ske
formidling udført af andre aktører. Når
der er nationale arrangementer, kan vi
godt finde på at være ude i skoven selv.
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Ellers varetager vi den passive formid
ling med skilte, flyers, hjemmesider, so
ciale medier med videre”.

Hvor meget samarbejde har I med de eksterne
formidlere?
”Vi har formaliseret samarbejde via af
taler med ca. 10 forskellige aktører med
personbåren formidling. Det kan være
én person eller en institution, en virk
somhed eller en attraktion f.eks. Natur
Bornholm, hvor der er flere naturvejle
dere ansat”.

Hvordan understøtter samarbejdet med naturvejlederne resten af jeres forretningskoncept?
”Det er meget godt. Vi skal både under
støtte regional udvikling, heriblandt tu
risme, men også hjælpe folk med at
komme ud i naturen. Naturvejledning
bidrager meget til de to formål”.

Gør det en forskel for Naturstyrelsen om de
guider, der går på Naturstyrelsen´s områder,
er uddannede naturvejledere?

”Vi ser personen an og går ikke så me
get op i, om det er folk med eller uden
ugle på brystet, men vi har kvalitetssik
ring, så vi ved, at det er lødig formid
ling. En uddannet formidler kender
ikke nødvendigvis det faglige indhold
bedre end andre, men vil være i stand til
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at formidle til flere forskellige målgrup
per og gøre paletten af oplevelser større”.

Et besøg på Hammershus
gøres levende med små
rollespil og fortællinger.

Hvilke opgaver tænker du, at naturvejledere
kan løfte på Bornholm?

”Forvaltningen af statens skove er ved at
ændre sig fra at producere træ til at pro
ducere biodiversitet og oplevelser. Og
under Corona-nedlukningen har vi set,
at behovet for at komme ud i skoven er
blevet større end tidligere. Så man kan
da kun forvente, at der vil være et større
behov for at få naturvejledere ud i sko
ven for at hjælpe folk.
Publikum er meget forskellige, men
der er et segment, der er villige til at be
tale en del for at få den unikke oplevelse
med en guide, hvis de ikke er vant til at
komme i skoven på egen hånd. Og så er
der det brede publikum, der skal have
nogle gode oplevelser i et par timer. Vi
forventer, at der I de kommende natur
nationalparker vil være et behov for at
oplære folk i at gebærde sig på en hen
sigtsmæssig måde, og føle sig trygge i
skoven. Så vil det være naturligt, at de
mere kommercielt prægede ture tages af
eksterne aktører, mens Naturstyrelsen
selv tager turen, hvis det f.eks. er en del
af en offentlig debat”.
o
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TEAM BORNHOLM:

Pakkerejser til turister
Interview med
direktør Jacob Lund,
Team Bornholm
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”Team Bornholm er et af de
største turoperatører på Bornholm, og vi arrangerer pakkerejser til rigtig mange turister”,
fortæller direktør Jacob Lund.
Hvor meget samarbejde har I med uddannede
naturvejledere?

”Vi har meget samarbejde med natur
vejledere, det strækker sig tilbage til
midten af 1990´erne. Vi tilbyder gerne
vores gæster, at de kan komme på tur
med en guide, når de har booket hos os.
Vi spørger, hvad folk vil have, og så ar

rangerer vi det. Hvis der er nogle, der vil
på sanketur i naturen, så arrangerer vi
det. Det er mest de nørdede ture, hvor
vi samarbejder med naturvejledere. De
udenlandske gæster vil hellere have ge
nerel viden, som en almindelig guide
kan give. De lokale vil ofte gerne have
snapseture med en guide, der kan det.
Så arrangerer vi, at den almindelig guide
er sammen med en naturvejleder”.

Er det fastansatte guider eller ad hoc?

”Alle guider er ansat ad hoc. Ofte er det
de samme guider, men ikke nødvendig
vis. Hvis folk spørger til en guide, de har
NATUR vejleder • 30. årg. • nr. 4 • 2021

Bornholm

Guidede ture er særdeles
populære blandt turisterne.
haft før, så bliver det naturligvis arran
geret. Og det gør folk ofte. Men over
årene har vi samarbejdet med mange
forskellige guider”.

Vi tager udgangspunkt i gruppen, der
ønsker formidling, og finder guiden, der
passer til. Guiderne har hver deres kva
liteter”.

Hvordan understøtter naturformidling resten
af jeres forretningskoncept?

Hvilke opgaver tænker du, at naturvejledere
kan løfte på Bornholm udover guidede ture?

”Vi har meget hytteudlejning. Guidede
ture understøtter ved at give gode ople
velser. Det er ofte lidt nørdet viden. Pris
er ikke et problem, for der er interesse
fra gæsterne. Team Bornholm bruger
naturvejlederen Søren Sillehovedet me
get til guidede ture. Det kan virke posi
tivt, at der er en god guide med, men
det er gensynsglæden med stedet, der
får folk til at booke det samme igen. De
færreste af vores guider har været på na
turvejlederuddannelsen, og jeg tror
ikke, at det spiller en rolle for gæsterne.
Vi ser guiderne an, og så er det lige me
get, om de har et fint stempel eller ikke.
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”Naturvejledernes specialiserede viden
kan øge værdien af et produkt for kun
den. Det kan f.eks. være most, hvor der
både er historisk og naturfaglig viden,
som det er interessant at få med, når
man køber lokalt producerede produk
ter. Fordi det er speciel viden, kan det
løftes op i niveau”.
o

43

Bornholm

Foto: Destination Bornhom

DESTINATION BORNHOLM:

Vi udvikler turismen
på Bornholm
”Destinationen Bornholm er
et anpartsselskab, der blev
stiftet i 1992 af det bornholmske erhvervsliv for at sikre
udviklingen af de bornholmske turistprodukter”, fortæller
Sandra Melskens.

Interview med
Sandra Melskens.
Destination Bornholm.
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”Vi er en nonprofitorganisation, som
ikke skal tjene penge til ejerne. Alle
midler som investeres gennem selska
bet, går til markedsføring af Bornholm
og udvikling af turismeproduktet. De
stination Bornholm har over 550 med
lemmer bredt fordelt over alle brancher
med alt fra den lokale håndværker til
supermarkeder og naturligvis hoteller,
restauranter og lign.
Vores formål er at styrke turismen ved
at gå forrest med udviklingen af turi
sterhvervet. Destinationen arbejder
med tre hovedområder: Forretningsud
vikling, politik og markedsføring. Der
udover driver vi de 4 bornholmske tu

ristbureauer, der hvert besøges af over
125.000 gæster.
I forretningsudviklingen er der bl.a.
fokus på at få de bornholmske virksom
heder med på den grønne bølge, og lige
nu arbejdes der med projektet Bæredyg
tig Bundlinje. Bæredygtig Bundlinje
Bornholm hjælper flere små og mellem
store virksomheder med at udvikle en
grøn forretningsplan, som kan forbedre
deres energi- og ressourceeffektivitet,
konkurrenceevne og dermed bundlinje.
I den politiske del arbejder vi især for
at skabe gode vilkår for de erhvervsdri
vende i turisterhvervet og øens gæster.
Vi er repræsenteret i diverse nationale
og lokale råd og fora, og er med til at
fremme, at Bornholm og turismen bli
ver sat på den politiske dagsorden f.eks.
ved at sikre et ordentligt færgeforlig. Og
så er der naturligvis markedsføring af
Bornholm, både i Danmark men også
internationalt. Dette kan være i form af
kampagner, men vi laver også et meget
stort pressearbejde”.
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Hvordan har I samarbejdet direkte med naturvejledere og andre guider?

”Den bornholmske natur er en af de alle
største reason-to-go, ligegyldigt hvilket
marked, vi opererer på. Derfor har vi
enorm stor fokus på naturoplevelser
både i kampagner og i pressesamarbej
der.
Vi benytter os især af naturvejledere,
når vi får besøg af journalister og influ
encers. Naturvejlederne har en masse
specialviden og kendskab til øens særli
ge og ikke så kendte steder. Dette er
med til at give journalisterne en helt
unik og autentisk oplevelse, som de ikke
havde fået, hvis de gik rundt på egen
hånd. Det skaber naturligvis grobund
for, at journalisterne kan levere en end
nu bedre presseomtale af øen, og at de
får øjnene op for, at øen er mere end
bare smukke klipper og hvide sand
strande.
Vi kan også benytte os af en naturvej
leder, hvis vi har en tur med særligt fo
kus, f.eks. gourmet. Her kan en del af
oplevelsen være at gå med en naturvej
leder og finde spiselige ting i naturen,
som man bagefter skal bruge i køkkenet.
Når vi tager på turistmesser, har vi
også haft glæde af at have naturvejledere
med, for som sagt er naturen et af Born
holms største trækplastre”.

Hvordan understøtter naturvejlederne jeres
forretningskoncept?

”Naturvejlederne giver gæsterne de
unikke og særegne oplevelser hele året.
De skaber fyrtårne, som er lette for os at
løfte op i markedsføring. Dette er meget
værd for os, når vi over for journalister
og kommende gæster skal prøve at sæl
ge øen som en helår-feriedestination.
Netop udvidelse af turistsæsonen er me
get vigtig for os, og når vi f.eks. ser på
styrkelse af oplevelsesproduktet i vinter
halvåret, så har naturvejlederne en unik
viden, som vi benytter os af, når der skal
udvikles nye reason-to-go.
De oplevelser, som naturvejlederne
byder ind med, er uden tvivl enormt
vigtige for den bornholmske oplevelses
økonomi”.

eller ej, men jeg vil tro, at de fleste er
det. Vi har et mangeårigt godt samar
bejde med mange naturvejledere på
øen, og de er alle enormt dygtige og vir
kelig gode formidlere. Vi undersøger
ikke, om de er uddannede. Deres viden
og engagement er altafgørende for sam
arbejdet”.

Bornholm

Tror du, at det gør en forskel for turister, om en
guide er uddannet naturvejleder og bærer den
lille blå ugle?

”Jeg kendte faktisk ikke rigtig til uglemærket, før du bragte det på bane, så
jeg ved ikke, om jeg selv ville lægge
mærke til det, og jeg ville i hvert tilfælde
ikke vide, at det betød, at den guide, jeg
gik med, var uddannet formidler. Jeg
tænker ikke, at mange gæster hæfter sig
ved det, eller ved at det er et kvalitets
stempel, at der faktisk ligger en uddan
nelse bag. Måske I skal brande den blå
ugle lidt mere”.

Hvilke opgaver tænker du naturvejledere kan
løfte på Bornholm fremadrettet?

”Bæredygtighed vil fylde mere og mere i
vores kommunikation og ageren. Vi ar
bejder på Bornholm henimod en grøn
og bæredygtig ø. Jeg tror, at naturvejle
derne vil kunne bidrage med en masse
viden i forhold til at gøre øens virksom
heder mere bevidste om, hvad de selv
kan gøre for at blive grønnere, f.eks. ved
at øge deres fokus på biodiversitet på
egne arealer”.
o

Der er ofte en naturvejleder
med, når udenlandske
journalister skal betages af
vores natur. Så forstår de den
bedre, og dermed bliver
omtalen mere uddybende.

Gør det en forskel for dig om I samarbejder
med en guide, der er uddannet naturvejleder?

”Jeg ved faktisk ikke, om alle de guider,
som vi samarbejder med, er uddannede
NATUR vejleder • 30. årg. • nr. 4 • 2021
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ØKONOMI-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET:

Naturen
er en god investering

Interview med Leif Olsen,
medlem af Økonomi-,
Erhvervs- og Planudvalget i
Bornholms Regionskommune
indtil valget 2021.
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”Naturformidling fra en turistvirksomhed kan sagtens støtte kommunens grønne mål
om at få flere borgere til at
have vilde haver. Vi er i fuld
gang på Bornholm, og syn
ergien er positiv for begge
parter allerede før projektet er
realiseret”, fortæller Leif Olsen,
der indtil november 2021 var
medlem af Økonomi-,
Erhvervs- og Planudvalget i
Bornholms Regionskommune.

”Kommunen kan på mange måder un
derstøtte en mere bæredygtig turisme,
men det gælder om at være på forkant
med udviklingen og de kommende for
andringer i rejsemønsteret”, understre
ger han.

Hvor og hvordan gør naturformidlingen en
forskel i en kommune i forhold til turister?

”Turister kommer hovedsagelig til
Bornholm på grund af naturen. Men de
ved ikke nok om naturen og om, hvor
dan det hænger sammen med kultur
landskab. Derfor er det vigtig med faglig
baseret formidling, der kan formidles til
folk uden faglig baggrund, så de begri
ber det. Bornholm er en relativ dyr de
stination, derfor forventer gæster mere
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end bare at sidde og nyde solen. Efter at
have mødt en naturvejleder kan de for
håbentlig forstå og nyde naturen bedre,
ikke bare resten af ferien, men resten af
livet. Jo mere man forstår, jo mere for
ståelse har man overfor naturforbedren
de tiltag.
For os gælder det både om at born
holmere får et positivt ejerskab til den
nye grønne landskabsdannelse og natur
genopretning, og også om at vi har en
natur, som formidlerne kan vise frem,
så turister får en god oplevelse samtidig
med, at de bliver klogere. Miljøforståelse
bliver kun vigtigere fremover, fordi vi er
blevet mere og mere fremmedgjorte
overfor naturen i de sidste årtier. Hel
digvis er der en gryende lyst til at lære
naturen at kende, og det kan naturfor
midling støtte op om”.

Hvordan understøtter Bornholms
Regionskommune turismen?

”Vores kommune har lavet en ny natur
politik, der blandt andet indeholder et
oplevelses- og formidlings-aspekt. Her
spiller naturvejlederne en stor rolle, for
evnerne findes ikke i kommunen. Vi lø
ser en samfundsopgave. En investering i
et område giver måske overskud et an
det sted. F.eks. giver det, at lave veje al
drig et direkte overskud, men det kan
forhåbentlig give overskud et andet sted.
For vores kommune må det kunne give
overskud at være med til at sikre, at der
er gode formidlere. Det kunne vi under
støtte ved at sende nogle flere på uddan
nelse”.

Hvorfor er det relevant at tænke natur og
naturvejledning ind i turisme og events som
indtægtsdækket virksomhed?

”Turisterne skal have kvalitetsoplevelser,
så de kommer igen. Der er kommet flere
kommercielle outdoorevents, der er ba
seret på aktiviteter, som rapelling, MTB
osv. Naturvejledere kan være med til at
vejlede om, hvor de kan være uden at
slide på naturen. Derudover tror jeg, at
der er et potentiale i at samarbejde med
f.eks. en klatreklub, hvor deltagerne øn
sker mere kendskab til naturen. Jeg kan
sagtens forestille mig, at nogle har lyst
til at vide noget mere om, hvad de har
klatret på, og hvilket dyreliv der findes
på en klippevæg. Det vil være fint at un
derstøtte ydersæsonen ved at kombinere
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outdoor høj-puls aktiviteter, som de ved
en masse om, med en vandretur med
lav puls, hvor en professionel guide un
dervejs fortæller noget om f.eks. sam
menhængen mellem vådområder og
planteliv. Jeg tror, at der er et segment af
turister, der ønsker det, og at det seg
ment er voksende. Jeg tror også, at det
kan understøtte Bornholm som attrak
tiv destination.
Det vil være godt, hvis klima og bære
dygtighed kan blive et tema, som turi
ster vil vide noget om. Bare om 10 år
står vi med en ny generation, der har en
helt anden bevidsthed og interesse for
klima og bæredygtighed end de genera
tioner, der er turister nu.
Jeg tror, at folk vil rejse lige så meget,
som de plejer, men der vil være færre
lange rejser. Det vil sige, at Bornholm
vil få flere gæster fra Skandinavien og
Europa. Den lange rejse til Asien eller
lignende vil folk kun tage af sted på med
mange års mellemrum.
Det er ikke kun rejsemønsteret for fa
milier, der ændres, det er også gruppe
rejser. F.eks. er mange gymnasieklasser
begyndt at tage til destinationer, der kan
nås med tog i stedet for dem, der skal
flyves til”.
o

Naturvejlederen hjælper
publikum, til at forstå naturen
og dens sammenhænge
bedre.
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PARK, VEJ OG ANLÆG:

Flere vilde haver, tak
”Bornholms Regionskom
mune prioriterer natur ret
højt, og politikerne udvidede
en pulje til biodiversitet i
2021”, fortæller Morten Bach
Jørgensen, der er landskabsforvalter i kommunens vej,
park og anlæg.
Interview med Morten Bach
Jørgensen, Landskabsforvalter
i Center for Ejendomme og
Drift i Vej, Park og Anlæg,
Bornholms Regionkommune.
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”Biodiversitetspuljen har normalt været
brugt til naturgenopretning af vandhul
ler, vandløbsrestaurering og anden na
turpleje, der typisk er sket på matrikler
af en vis størrelse. Det nye er, at vi også
gerne ville inspirere lokale til at få mere
natur på egen matrikel, selvom det er en
have af normal størrelse”.

Hvordan kommer det helt konkret til udtryk?

”Regionskommunen har afsat 100.000
kr. inden for biodiversitetspuljen til at
inspirere borgere til at lave noget på de
res egne arealer. Den oprindelig tanke
var, at der skulle være eksempler på til
tag på hele øen. Men vi tænkte, at hvis
vi placerer elementer som kvashegn,
stenbunker, insekthoteller osv. i de små
byers parker og parklignende områder,
hvem vil så opdage det enkelte element i
sit nærområde, og så forstå det? Det
kunne også komme til at se aparte ud
med nye elementer i et ellers etableret
parklignende område, eller nye elemen
ter ville ikke blive bemærket i et område
med mere naturpræg.
Vi har også meldt Bornholm til den
nationale konkurrence ”Danmarks vil
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deste kommune”, fordi det vil være med
til at øge opmærksomheden og måske
virkelysten til at gøre noget i egen have,
ligesom projekter som ”Vild med vilje”
kan”.

Hvad er NaturBornholms rolle i det projekt?

”Vi har valgt at satse på NaturBornholm
som øens formidlingspunkt, da de alli
gevel ønskede naturforbedrende udvik
ling i nærområdet. Så kan NaturBorn
holm stå for formidlingen, hvilket er
deres kernekompetence. Det formid
lingsmæssige er en stor del af inspiratio
nen og forståelsen, der får folk til at gå
hjem og gøre noget.
Rent praktisk, så laver vi en masse fy
siske ting i landskabet, der fungerer som
demo-modeller. Det kan være en meget
rodet kvasbunke, og et mere ordnet kva
shegn ved siden af hinanden. Så er der
måske nogle, der tænker, at det vilde
rod vil de ikke have derhjemme, men et
ordnet kvashegn er fint i stedet for et
læhegn i trykimprægneret træ, og det er
med til, at de gør deres have lidt vildere.
Det er bare ikke altid sådan, at folk for
står det, vi laver, på den måde som vi
selv har tænkt det. Derfor er det meget
godt at NaturBornholm er med. Så
kommer der formidling i form af skilte
ved demo-modellerne, der kommer no
get i deres udstillinger, der understøtter
hele projektet, og de vil skrive om det på
deres hjemmeside og på de sociale me
dier. Der skal også laves en flyer, som
deles ud på Bornholm. Budskabet vil
komme ud til mange flere borgere og
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turister, end kommunen ville kunne
med de midler, vi har til rådighed”.

Hvordan er samarbejdet mellem kommunen
og NaturBornholm?

Demo-modeller af stenbunke
med jord og planter,
stengærde, kvashegn, og
brændestak som læhegn kan
inspirere til mere biodiversitet
hjemme i egen have.

”Udviklingsmæssigt har der været en fin
synergi, og det har givet en masse nye
idéer til, hvad vi kan i landskabet, og
hvordan det skal formidles. Jeg er også
blevet udfordret på forståeligheden, når
mine idéer er prøvet af på NaturBorn
holms medarbejdere.
Vi har haft nogle af NaturBornholms
naturvejledere med ude og skabe demoområdet. De har gået sammen med de
kommunale folk med maskinerne og la
vet stenbunker, grenbunker, læhegn,
skrabet topjord af, plantet og sat stam
mer op til insekthoteller. Det betyder
også, at formidlerne er klædt meget
bedre på til at fortælle, hvad det kræver
at lave de forskellige elementer, ud over
hvad det gør godt for.
De fleste ting kan ses, uden at der skal
betales entré til NaturBornholm, men
der vil være noget udstilling, som kræ
ver at folk kommer ind på NaturBorn
holm. Det er jo bare dejligt, hvis det
også kan være med til at give Natur
Bornholms gæster nogle gode idéer til,
hvad de skal hjem og lave i haven. Det
kan måske endda være et skub til, at
folk holder op med at have kortklippede
græsplæner og tager ansvar for biodi
versiteten ved at have andet end tropi
ske planter hjemme i haven”.
o

49

Boganmeldelse
Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud”
af Stig Bröstrøm og Thorleif Frøkjær.
123 sider, 149,50 kr. (Samfundslitteratur)

Science og bæredygtighed
i børnehøjde
I denne anmeldelse vil jeg forholde mig til den nye bog fra makkerparret Stig Bröstrøm og Thorleif
Frøkjær. Er den overflødig hønselort eller veltillavet lagkage og kan bogen anvendes til noget som
helst hos naturvejledere?
Dannelse, science og mental sundhed
I første del af bogen gennemgås begrebet ‘Bæredygtighed’. Netop fordi begrebet er meget anvendt
både som fagbegreb og som et hverdagsord prioriterer forfatterne at undersøge begrebet bredt og
tilbundsgående.
Forfatterne starter med at advare om, at vi først og fremmest skal tage vare på børnenes mentale
sundhed ved at afstå fra at tegne det store sorte fremtidsbillede men i stedet skabe læring med aktiv
handling og bæredygtig udvikling som følge.
Midtvejs i bogen behandler forfatterne begrebet ‘Dannelse’. De sigter mod at konstruere et dannelsesbegreb, der kan understøtte det pædagogiske arbejde inden for science og bæredygtighed, dette
også for at sikre, at det pædagogiske arbejde kan leve op til dagtilbudslovens krav om at fremme
dannelse.
Leg og fantasi fra flere vinkler
Fra kapitel 9 begynder bogen at sammenfatte en del af de tidligere kapitlers teoritiske overvejelser
og forholde sig mere indgående til den konkrete pædagogiske dagligdag med praktiske casefortællinger, som eksempelvis den om ‘drengen, der iagttager dryppende vand som forsvinder ned i en pyt’
og ‘samtalen mellem pædagogen og to piger om man kan røre ved en regnbue’.
Forfatterne tager os med videre ind i en teoretisk forståelse af Leg og fantasi, hvor de også med en
lille sjov krølle driller Dion Sommer for hans noget kritiske syn på voksenstyret leg. De bemærker, at
Sommers i sin seneste bog (Leg, D. Sommer, 2020, S 35) foreslår, at man ophæver modsætningen
mellem fri leg og guidet leg. Han aflyser med andre ord ‘legekrigen’.
Afslutningsvist kombineres den pædagogiske praksis med en legeverden, der omfatter bæredygtighed og science. Her kan et praktisk eksempel fra bogen være børns indsamling af strandaffald, som
formes til dekoration på en skattekiste.
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Anmeldt af
Lars Kjær Johansen,
naturvejleder og pædagog
i Udflytterbørnehaven
Bøgely, Rådvad.

Nyttig teoretisk overbygning
Bogens forfattere skriver i forordet, at bogen henvender sig til det pædagogiske fag, og ikke
mindst til børnenes forældre.
Jeg vil her tilføje, at bogen også snildt kan have naturvejledere som målgruppe. De naturvejledere
som ikke til dagligt er ansat i et dagtilbud, men som planlægger forløb og læring relateret til de 0
- 6-årige, kan have stor gavn af den teoretiske gennemgang. Denne teoretiske overbygning som
bogen bidrager med, kan ligeledes være anvendelig, når man som naturvejleder eller f.eks. naturcenter skal designe eller fundraise til nye tiltag og aktiviteter for børn i 0-6-årsalderen.
Som praktiker er jeg dog en smule overvældet over den store mængde teori som bogen gennemgår på forholdsvis få sider og jeg savner både i denne bog, men også i andre tilsvarende bøger, at
kunne have flere praksisnære eksempler forhånden, så lidt hønselort får bogen for det.
Nyt fokusområder kræver ny viden
Bogen skal dog alligevel have en større anmelder-lagkage, fordi emnerne ‘science’ og ‘bæredygtighed’ for de 0-6-årige ikke er emner man generelt finder på den faglitterære bogreol. Vi mangler
stadigvæk en hel del viden og metoder på dette område, da dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan lægger stor vægt på disse og det er felter, som vi naturvejledere også i høj
grad er omfattet af og skal vide noget om.
Jeg anbefaler således, at man læser bogen, ikke mindst hvis man ønsker en teoretisk forståelsesramme. Er man interesseret i yderligere viden om dette område og har man en særlig interesse for
leg og dannelse vil jeg dog pege på 2 andre bøger, som behandler disse emner på en, for mig at
se, langt mere spændende måde:
Kort og godt om leg 2020,
Ditte Alexandra Winther-Lindqvist
Sidste chance, nye perspektiver på dannelse 2021,
Svend Brinkmann, Thomas Aastrup Rømer og Lene Tangaard.
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Opdag Danmark på ny
Et kæmpestort værk om danske kommuners
historie og natur udkom for første gang i 1856-60.
Nu er den 6. udgave klar, og Trap Danmark fås
både i bogform og som et digitalt vidensunivers.

Af Niels Elers Koch,
chefredaktør for
Trap Danmark 6. udgave
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’Slå det op i Trap’ var tidligere
en ofte hørt vending på universiteter og skoler. Denne talemåde får nu nyt liv. For i de
seneste syv år er det nye Trap
Danmark blevet skabt i form
af en tidssvarende 6. udgave i
bogform og som et digitalt vidensunivers, der vil få fagfolk
og andre interesserede til at
’opdage Danmark’.

Mange natur- og historie-interesserede
kender Trap Danmark – det autoritative
bogværk, der indtil nu er udkommet i
fem udgaver siden 1856. Verdens mest
omfattende beskrivelse af en nation, der
i 6. udgaven tager os med fra Skagen til
Gedser og fra Blåvand til Christiansø.

Historien bag

Ophavsmanden til de topografiske be
skrivelser over Kongeriget Danmark
hed Jens Peter Trap. Han blev født den
19. september 1810 i Randers, blev stu
dent i Randers i 1828 og tog juridisk
embedseksamen ved Københavns Uni
versitet i 1833, hvorefter han blev ansat
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Kabinetssekretær Jens Peter Trap var hovedpersonen
bag de første to udgaver af Trap Danmark fra 1856-60
og 1872-79. Siden fulgte 3. udgaven i 1898-1906, 4.
udgaven i 1920-32 og 5. udgaven i 1953-72.

som kancellist i kongens Kabinetssekre
tariat. Her bestred han skiftende stillin
ger med stor flid og blev efter 22 år ud
nævnt til kabinetssekretær. Han besad
denne stilling i 27 år og søgte sin afsked
i februar 1884. J. P. Trap døde den 21.
januar 1885.
Grundlaget til Traps topografiske for
fatterskab blev lagt på de mange rejser
rundt i det danske land, hvor han ledsa
gede kongen. I 1840’erne på Christian 8.
og dronning Caroline Amalies rejser
rundt i landet og efterfølgende med Fre
derik 7., hvor rejserne intensiveredes og
indebar arkæologiske ekspeditioner.
Efterhånden modnedes den tanke hos
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ham, at han burde skabe intet mindre
end en afløser for Erik Pontoppidans
"Den Danske Atlas", 1700-tallets berøm
te Danmarkstopografi. Heraf opstod J. P.
Traps hovedværk: Statistisk-topogra
phisk Beskrivelse af Kongeriget Dan
mark, bedre kendt som Trap Danmark,
der i systematisk form beskrev Dan
marks geografi og administrative opde
ling efter overgangen fra enevælde til
demokrati, og efter de store landbore
former havde ændret landets udseende
og struktur. Værket – 1. udgaven af Trap
Danmark – udkom i fem bind i årene
1856-60.
I årerne 1872-79 udkom 2. udgave af
Trap Danmark, som J. P. Trap ligeledes
stod i spidsen for. Derefter fulgte 3. ud
gaven i 1898-1906, 4. udgaven i 1920-32
og 5. udgave, som udkom i perioden
1953-72.
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Alle fem udgaver af Trap Danmark har
haft hver sin finansiering, projektmodel
og redaktion, og efter endt udgivelse har
redaktionen lukket sig selv ned igen.
Trap Danmark har således reetableret
sig som redaktion seks gange.

5. udgave er digitaliseret

Den 5. udgave af Trap
Danmark rummer med sine
ca. 14.000 sider den hidtil
mest komplette og præcise
beskrivelse af Danmark og
dets landskaber, byer, sogne,
historie, natur, kultur og
institutioner. Den foreligger
nu også i en søgbar digital
version.
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Den 5. udgave rummer den hidtil mest
komplette og præcise beskrivelse af
Danmark. For hvert eneste af de ca.
1.900 sogne- og 88 købstadsbeskrivelser
findes der i udgaven en rigdom af oplys
ninger om landets tilblivelse, nutidens
landskab, kirker, landsbyer og købstæ
der, herregårde, skove, oldtidsminder,
monumenter, lokalhistorie, markante
personer og meget andet. Et impone
rende kæmpeværk, der indeholder rela
tivt få fejl.
Men trods den imponerende kvalitet
bærer indholdet naturligvis præg af, at
der nu er gået 65 år, siden 5. udgaven
blev påbegyndt. Og formidlingen har
ikke været prioriteret højt ved tilblivel
sen. 5. udgaven kan snarere opfattes
som en database - nedfældet og trykt på
papir.
Den 5. udgave er stadig højst relevant
som kilde i tilblivelsen af 6. udgaven og
for topografisk interesserede. Derfor har
projektet bag Trap Danmarks 6. udgave
startet med at digitalisere den 5. udgave:
Trap 5 online. Denne online tjeneste er
et flittigt benyttet værktøj for fageksper
terne, der skriver til den nye udgave.
Derudover har abonnenter på den 6.
udgave også adgang til Trap 5 online,
hvor de kan søge på tværs af de ca.
14.000 sider, som 5. udgaven består af.

Behovet for en ny, moderne udgave

Det er tid til en ny udgave af Trap Dan
mark. Den 5. udgave er ikke længere
tidssvarende. Det danske samfund har
ændret sig gennemgribende: Kommu
nalreformen i 1970, medlemskab af EU,
Strukturreformen i 2007, befolkningstil
vækst udefra og infrastrukturudvikling
mv. har formet og omskabt Danmark
endnu en gang. Derfor er der behov for
en ny udgave, som samler topografiske
og statistiske informationer om Dan
mark på en overskuelig måde og for
midler dem i et moderne sprog både i
trykt bogform og som et digitalt uni
vers.

Den 6. udgave er ikke en revideret eller
opdateret 5. udgave. Der er i stedet tale
om en nyskrevet og nytænkt udgave.
Bogværket er den kuraterede version af
beskrivelsen af Danmark, hvor der ud
over pålideligheden også er lagt vægt på
formidlingen. Der er truffet nogle re
daktionelle valg for læseren, som skal
gøre 6. udgaven til en god læseroplevel
se. Hvad der står i Trap skal fortsat være
så korrekt, pålideligt og relevant som
muligt. Og samtidig skal informationer
ne være tilgængelige for alle, der betje
ner sig af det danske sprog.

Holdet bag det nye Trap Danmark

Takket være en bevilling fra G.E.C.
Gads Fond blev det på initiativ af den
nuværende bestyrelsesformand for Trap
Danmark A/S, Joachim Malling, i 2008
muligt at igangsætte de indledende un
dersøgelser vedrørende en 6. udgave af
Trap Danmark. Med professor Jørn
Lund som formand nedsattes et fagligt
råd, der formulerede de indholdsmæssi
ge rammer for værket. I dag sidder der
elleve medlemmer i det faglige råd, der
udgør et bredt sammensat og solidt fag
ligt fundament, som bidrager til, at ind
holdet udkommer i højeste kvalitet, let
tilgængeligt, brugervenligt og fremtids
sikret. Den nuværende formand er tidl.
rigsarkivar Asbjørn Hellum fra Rigsar
kivet.
Projektet har med en samlet bevilling
på i alt ca. 190 mio. kr. fået økonomisk
støtte fra Dronning Margrethe og Prins
Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal, Augustinus Fonden,
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
og G.E.C. Gads Fond. Desuden blev der
med Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kon
gelige Bibliotek, Rigsarkivet og Natio
nalmuseet lavet en samarbejdsaftale om
realiseringen af 6. udgaven af Trap Dan
mark.
Fra 2014 til begyndelsen af 2022 har
et stort hold på i alt ca. 1.400 personer
bestående af redaktører, forskere og eks
perter således skabt en ny, moderne 6.
udgave, der er udkommet som bogværk
i 34 bind, 98 lokale ”kommunebøger”
og som digitalt univers.
En redaktion på ca. 30 personer har
samarbejdet tæt med fagkonsulenter og
fageksperter fra hele landet om at ud
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vælge og skabe alt indholdet. Fageksper
terne til indholdet er udvalgt i samråd
med de relevante fag- og kommunekon
sulenter blandt forskere og eksperter in
den for emneområdet. De har modtaget
detaljerede bestillinger og skrivevejled
ninger fra fagredaktørerne i Trap Dan
mark. Efter at de enkelte tekstbidrag er
modtaget, er de blevet vurderet fagligt af
fagredaktører, evt. i samråd med de eks
terne fagkonsulenter, der er gennemført
faktatjek, og der er kontrolleret for pla
giering. Herefter er der redigeret fagligt
og tekstmæssigt af Trap Danmarks re
daktion.

Den 6. udgave af Trap Danmark udgives dels som et bogværk på mere end 10.000 sider
fordelt på 34 bind, dels digitalt. I bogværket prioriteres det at skabe en sammenhængende
og læseværdig beskrivelse af Danmark.

Med respekt for traditionen

Brugen af så mange fagfolk blev allerede
anvendt af J. P. Trap. Ved tilblivelsen af
den første udgave blev der anvendt mere
end 2.000 meddelere, der blev korre
sponderet flittigt med. Den lokale op
bakning har siden været en af de vigtig
ste kilder til oplysninger om de enkelte
lokaliteter.
Denne grundighed i at afdække viden
om Danmark er væsentlig, når Trap
Danmark har søgt at gøre bogværket til
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det naturlige og bedste sted at få over
blik og oplysninger om topografiske
emner i bred forstand. Trap Danmark
har således primært samlet eksisterende
viden og gjort den tilgængelig. Der er
imidlertid også ny viden i Trap Dan
mark, og det forhold, at Trap Danmark
har samlet og sammenstillet den aktuel
le viden for en række fagområder, inde
bærer, at der er skabt nye erkendelser og
indsigter samt grundlag for ny forsk
ning.
Trap Danmark har lagt vægt på, at
den topografiske beskrivelse giver et in
teressant billede af den enkelte kommu
ne og den enkelte lokalitet. Ligeledes
har det været i fokus at gøre rede for
den baggrund og de sammenhænge, der
har skabt netop dette område, som det
er udviklet af naturen, historien, belig
genheden og landskabet. Dette skal
styrke forståelsen for det enkelte områ
des værdier og potentialer. Trap Dan
mark har overalt anvendt en saglig
fremstillingsform, så beskrivelserne af
udviklingsforløb og status er sobre og
dækkende samt baserede på fakta og
den bedste, tilgængelige viden om Dan
mark – både på tryk og digitalt.
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34 indbundne bind

Bogværket i den 6. udgave bliver på
mere end 10.000 sider fordelt på 34
bind. I de 31 bind beskrives – kommune
for kommune – de enkelte steders geo
logi, geografi, klima, biologi, arkæologi,
historie, kultur, kunst, arkitektur samt
samfunds- og erhvervsliv. Det betyder,
at den 6. udgave rummer fagområder,
der ikke tidligere har været beskrevet i
Trap Danmark. I de 34 bind indgår også
Trap Danmark Topografisk Atlas og to
bind, der beskriver Danmark som hel
hed. Derudover vil der i 2022 udkomme
to bind om hhv. Færøerne og Grønland
hver i tre udgaver på hhv. færøsk/grøn
landsk, dansk og engelsk.
Bogværket er en sammenhængende
og læseværdig beskrivelse af Danmark,
hvor redaktionen i samråd med natio
nale og lokale forskere og eksperter har
udvalgt det væsentligste – fra det mest
almindelige til det mest specielle – for
hver kommune og fagområde. Indhol
det er skabt af et stort hold af forskere
og eksperter, redigeret af fagredaktører
og kvalitetssikret af eksterne fagkonsu
lenter. Desuden har Trap Danmarks
Faglige Råd fastlagt de overordnede re
daktionelle principper og kriterier samt
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Det digitale Trap Danmark,
der findes på trap.lex.dk, gør
det muligt at stå et givent sted
i Danmark og få relevante
informationer om netop dette
sted. Det bliver hverken en
kopi af bogværket eller en
digital bog, men et dynamisk,
søgbart og mere personligt
redskab til at opdage
Danmark.

bidraget til kvalitetssikringen. I forhold
til tidligere udgaver er det nye Trap
Danmark rigt illustreret med ca. 3.500
nye fotos taget af nogle af landets dyg
tigste fotografer, hvortil kommer arkiv
billeder, kort og figurer.
Det er muligt at benytte bogværket til
opslag gennem bindenes navne- og
stednavneregistre, men bindene er i lige
så høj grad tænkt som en mulighed for
at læse stoffet om den enkelte kommune
i en sammenhæng og i uddrag.

Det digitale Trap: trap.lex.dk

Trap.lex.dk gør det muligt at stå et gi
vent sted i Danmark og få relevante in
formationer om netop dette sted. Fore
stil dig eksempelvis, at du står foran
Marmorkirken i København. Ud fra din
fysiske placering vil trap.lex.dk kunne
give dig relevante informationer om kir
ken eller andre nærliggende lokaliteter.
Du kan f.eks. få informationer om 3.845
fredede bygninger eller ca. 34.000 frede
de fortidsminder spredt over hele lan
det.Trap.lex.dk er frit tilgængelig for alle
på smartphone, tablet eller PC.

Det digitale univers findes på trap.lex.dk
og består af indholdselementer fra bin
dene suppleret med yderligere topogra
fiske informationer fra en lang række
samarbejdspartnere som fx Slots- og
Kulturstyrelsen, Det Kongelige Biblio
tek, Rigsarkivet, Nationalmuseet, Styrel
sen for Dataforsyning og Effektivisering
og fra Trap Danmarks redaktion. Trap.
lex.dk fungerer som et digitalt opslags
værk, og er derfor ikke en kopi af det fy
siske bogværk. Trap.lex.dk er en gratis
folkegave fra fondene til alle, der vil gå
på opdagelse i det store materiale om
Danmark.
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En kommunebog beskriver én
enkelt kommune, hvor
indholdet er det samme som i
det store bind, men det fysiske
format er lidt mindre.
Desuden er der indlagt et
tag-ud-kort over den enkelte
kommune i målforholdet
1:75.000.
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98 bøger om det helt lokale

Efter udgivelsen af et bind med flere
kommuner går der omtrent et halvt år,
hvorefter udgivelsen bliver fulgt op med
en bog i blødt omslag for hver enkelt
kommune i bindet. Kommunebogen er
en lettere udgave omfattende én enkelt
kommune, hvor indholdet er det samme
som i det store bind, men formatet er
lidt mindre, og som en tilføjelse er der
indlagt et tag-ud-kort over den enkelte
kommune i målforholdet 1: 75.000 ba
gerst i bogen. H. K. H. Kronprinsen,
som er protektor for Trap Danmark,
skriver forordet til de store bind, hvor
det i kommunebøgerne bliver skrevet af
kommunens egen borgmester.

De fleste kommuner har set mulighe
derne i udgaven og indkøbt eksemplarer
til nye tilflyttere, virksomheder, turist
kontorer og ikke mindst brugt den som
gave til kommunens egne borgere og
ansatte til at øge viden om deres kom
mune.
Bogen er en enestående samling af vi
den om det helt lokale, der giver et over
ordnet indblik i områdets natur, histo
rie, kultur og samfundsforhold. Rig på
detaljer og samtidig relevant til en bred
skare af læsere med interesse i lokalom
rådets natur, historie, kultur og sam
funds- og erhvervsliv.
o
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Konkurrence
Blandt NATURvejleders læsere udloddes
fem kommunebøger fra Trap Danmark.
Deltag i lodtrækningen ved at at svare
på følgende spørgsmål:
For hvilken kommune vil du gerne vinde
en Trap Danmark-bog?
Indsend dit svar her på siden:
Naturvejledning Danmark Facebook

KØB TRAP DANMARK
MED LÆSER-RABAT
Få 25 % rabat på vejledende pris på
Trap Danmarks titler direkte
gennem forlaget. Se titlerne på
www.trap.dk under ’Udgivelser’ og
find prisen under hver titel. Bøgerne
leveres fragtfrit. Bestil senest 1.
marts 2022 på okonomi@trap.dk

Vinderne udtrækkes den 24. januar
og får direkte besked.
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Lex.dk
for naturkendere
I forskernes eget digitale
leksikon kan du blive klogere
på alt fra humlebier til
brombær, egern og forskellige
danske lokaliteter.
Alle artikler i Lex.dk er skrevet
af forskere og eksperter på
dansk.
Af Jørgen Nørby Jensen og
Marie Bilde Rasmussen.
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Hvad enten man sidder ved computeren
eller går rundt i naturen med sin tele
fon, er lex.dk aldrig længere end et en
kelt klik væk. Vil du vide besked om
f.eks. humlebier, brombær eller egern,
kan du finde fyldige og informative ar
tikler i Den Store Danske, hvor man kan
læse, at der findes omkring 253 arter af

humlebier, og at knap 30 af disse findes i
Danmark.
I artiklen om brombær i Den Store
Danske får du ud over en morfologisk
beskrivelse bl.a. at vide, at der alene i
Danmark findes omkring 90 småarter.
Fra artiklen kan man klikke sig videre
til en mere overordnet artikel om rosen
familien Rosaceae, som brombær tilhø
rer. Og møder du et egern og slår det
op, får du i en kort artikel at vide, at det
i daglig tale er betegnelsen for Scirius
vulgaris, det europæiske egern, som du
så kan læse meget mere om i den udfør
lige artikel om egerngruppen.

Dyk ned i et område

Mange lokaliteter er beskrevet udførligt
i Trap Danmark. I artiklen om Apoteke
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Prøv:
Indholdet

Der er links
på de enkelte
billeder...

Hjemmesiden lex.dk indeholder først og fremmest opslagsværkerne Den Store Danske og Trap
Danmark. Den Store Danske beskriver i over 150.000 artikler geografi, historie, natur, kultur,
videnskab og samfund med dansk udgangspunkt og global orientering. Artiklerne er skrevet på
dansk af danske forskere og eksperter.
I Trap Danmark finder du den væsentligste viden om dansk geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. Trap Danmark tager sit afsæt i
hver enkelt kommune og hvert enkelt sted.
På sitet finder man også en række specialværker, der dækker bredt - fra Danmarks oldtid og
Danmarkshistorien over Dansk Biografisk Leksikon og Dansk Pattedyratlas til Symbolleksikon og
Naturen i Danmark.
Sitet er frit tilgængeligt for alle og bruges af over 1,2 millioner danskere hver måned. Det er
særligt kendt af de unge (skoleelever, gymnasieelever, studerende), hvor sitet også nyder en
meget høj grad af tillid.

Lidt historie

Den Store Danske Encyklopædi blev udgivet i 20 bind i årene 1994-2001, og dertil kom to supplementsbind i hhv. 2002 og 2006. Encyklopædien var skrevet af ca. 4.000 eksperter, hvis artikler var
redigeret af en række fag- og billedredaktører.
I 2009 blev værket gjort gratis tilgængeligt på nettet under navnet Den Store Danske, og frem
til 2017 blev artiklerne i værket opdateret og vedligeholdt af en redaktion på Gyldendal bistået af
frivillige eksperter.
Fra 2020 vedligeholdes Den Store Danske af Foreningen lex.dk. Arbejdet er i første omgang
finansieret af en finanslovsbevilling, der udløber med udgangen af 2022.
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rengen i Kolding Kommune kan man
således blandt andet læse, at området trods navnet - består mest af mose, krat
og rørskov, og at der vokser forholdsvis
sjældne arter som knoldet mjødurt samt
majgøgeurt, skovhullæbe og sødskærm.
Vel hjemme fra turen, kan du gå i dyb
den og læse mere om dét du har oplevet,
f.eks. om vegetationstypen rørskov også kaldet en rørsump i Den Store
Danske, ligesom du dér kan blive kloge
re på slægterne gøgeurt, hullæbe og
mjødurt.
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Baggrundsmateriale til undervisning

Den Store Danske tilbyder også længere
baggrundsartikler om f.eks. fotosyntese,
skovdød og om nedbrydning som et led
i naturens kredsløb. Nedbrydning (og
mange andre generelle fænomener) kan
du også læse om i Naturen i Danmark
på lex.dk, hvor du med links i den ind
ledende artikel føres rundt til resten af
værkets kapitel om nedbrydning. I Trap
Danmark kan du finde oplysninger om
de enkelte kommuners klima. Vidste du
f.eks., at Aabenraa Kommune hører til
blandt landets mest nedbørsrige og sol
fattige kommuner? Eller at Dragør
Kommune er blandt landets ti varmeste
kommuner?
Hvis du forbereder et undervisnings
forløb, kan du finde materiale til elever
ne, f.eks. før en udflugt eller blot i for
bindelse med et tema. I Den Store
Danske kan man således få en grundig
forklaring af fx eutrofiering (overgødsk
ning af søer og havområder med plante
næringsstoffer) eller af mosegeologi.
Følg også lex.dk på Facebook, på
Twitter og på Instagram. Her deler vi
artikler om det gamle, det nye og det
evigt aktuelle.
o
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Der er links
på de enkelte
billeder...

Arbejdet

I samarbejde med Danmarks førende forskere arbejder redaktionen på at opdatere indholdet på
lex.dk.
Samarbejdet sikrer et højt fagligt niveau, både hvad angår det faktuelle indhold og formidlingen. Og alle kan se, hvem der har skrevet en artikel, og hvilke ændringer og opdateringer der er
foretaget.
Verden ændrer sig hele tiden, og derfor må artiklerne i Den Store Danske også løbende ændres.
Det, der var rigtigt i går, er det ikke nødvendigvis i dag. Brugerne kan i artiklernes versionshistorie
følge med i hver enkelt ændring i artiklerne.

Bliv klogere på Danmark - og på verden!

Hvornår levede Margrete 1.? Hvor mange billearter findes der? Hvem var Catul? Hvor lang er Den
Kinesiske Mur? Og hvad betyder ora et labora? Vi har alle sammen spørgsmål om verden hver
eneste dag, og i vore dage er det i stor udstrækning nettet, der er det offentlige rum, og der, vi
leder efter viden om stort og småt.
Men hvad er fup, og hvad er fakta? Det kan være svært at afgøre, og derfor er det vigtigt med
autoritative og lettilgængelige videnskilder på nettet. Lex.dk er en fælles digital platform med
autoritativ viden, og lex.dk giver svar på næsten alt.
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