Formandsberetning 2021
Ligesom 2020, var 2021 ikke et almindeligt år. Pandemien fortsatte med at dominere og I mærkede sikkert
alle hvordan en udtalt travlhed indtraf efter sommeren, da alle pludselig fik travlt med at indhente en
masse af det tabte. Good for business på nogle punkter og på andre punkter, bestemt ikke. Denne travlhed,
med andre prioriteringer af opgaver og engagementer som følge, har gennemsyret alt og således også
bestyrelsesarbejdet i Naturvejledning Danmark. Det har på den måde ikke været et nemt år og vi er simpelt
hen ikke nået i mål med alle de ting, vi havde sat os for. Det har til tider skabt uro i arbejdet og i bestyrelsen
og den vigtigste lektie har således været at sadle om i måden, hvorved vi som bestyrelse arbejder på.
Derfor er et af fokuspunkterne for en ny bestyrelse at sikre en arbejdskultur og organisationsstruktur, der
tillader større frihed til at arbejde i udvalg, ikke helt så mange fælles fysiske møder, anderledes
uddelegering af opgaver, sparring med stab i sekretariatet – for på den måde nemmere at komme i mål
med mange af vores ambitioner, som de står skitseret i vores strategi. Det er skrevet og sagt før, men vi får
konstant brug for jeres hjælp til løftet af arbejdet og i de kommende år, måske mere end nogensinde før.
Ovenstående omstillingsproces bliver i disse dage hjulpet på vej af en ressourceafklaring, der skal afklare
mulighederne for ansættelse af projektmedarbejdere og lønnet bistand til bestyrelsen; finansieret af
diverse administrationsbidrag fra de respektive projekter, der skal til at starte op i regi af foreningen. Mere
om dem senere. Vi tror på at denne afklaring bliver af afgørende betydning for 2022s udfald, i vores
bestræbelser på at få alle ender til at mødes. Flere af jer vil nok erfare, at der om ganske snart annonceres
efter et par projektmedarbejdere.
Et vigtigt element, som bestyrelsens kommunikationsudvalg satte gang i, var implementeringen af et nyt
medlemssystem, der skal lette især opkrævninger af kontingent og betalinger for varer, kurser mv. Derfor
var det jo en smule paradoksalt, at det gamle system fejlagtigt endte med at sende faktura ud til halvdelen
af medlemsskaren. I skal bare se bort fra de pågældende faktura 😊 og i stedet glæde jer til hvordan der i
marts udsendes faktura til alle foreningens medlemmer – fra et nyt system. Vi beklager dog igen
ulejligheden!
2021 var året, hvor vi også landede et par bevillinger i samarbejde med gode parter rundt om i landet.
Blandt andet indgår foreningen i revitaliseringen af Skoven i Skolen i samarbejde med blandt andet vores
naboer på Ledreborg; Nationalpark Skjoldungernes Land. Delprojektet er finansieret af vores gamle venner
fra Nordea-fonden. Derudover – og måske i tæt kobling til førnævnte projekt – skal der kigges nærmere på
nye veje til børns naturforståelse, der finansieres af vores trofaste støtter i Friluftsrådet, samt af 15. Juni
Fonden. Der blev også arbejdet på et par yderligere mellemstore og helt store ansøgninger i det forgangne
år – og her tillader jeg mig at fremhæve især Karis indsats; kæmpe arbejde, Kari – og stor tak! Vi glæder os
til at dele mere, når vi kommer længere frem.

Og når vi nu er ved store projekter, så skal I endelige dykke ned i data og beretningen (vedhæftet) over
endnu et spændende år med Krible Krable; det er vildt, som det kører – og som Kari og Lenette formår at
bruge mange penge på spændende udgivelser (stor tak til Lenette for den nidkære omhu, du ligger i
publikationerne) og lækre produkter. Tusind tak til projektstyregruppens folk for deres rådgivning og
klarsyn på opgaven, og ikke mindst en udtalt og taknemmelig tak, Novo Nordisk Fonden, for at give os den
unikke mulighed for at dele de mange uvurderlige vidensperler, der ligger gemt i nogle af de mindste
organismer i naturen, med nogle af de mindste borgere i landet; TAK!
På årets bundlinje står der et meget stort positivt tal, I dog endelig ikke skal jer snyde af. Vi endte nemlig
ikke med at bruge helt så mange midler, som ellers budgetteret med. Dog indtjente
Naturvejlederuddannelsen en god sjat penge, der investeres i fremtiden. Vi mangler dog stadig at skabe
den fornødne indtjening, der kan sikre en fortsat udvikling af foreningen. Men vi tror fortsat på strategien,
vi tror på retningen, tror på modellen og tror ikke mindst på produktet (naturvejledning, hvis I skulle være i
tvivl 😊) og med en god portion slid, tror vi også på, at vi nok skal komme i mål.
En ting bliver vigtig i denne sammenhæng – og det er noget, vi ønsker at styrke – og det er vores netværk.
Vi har sagt det før, og en pandemi har ikke hjulpet… men i 2022 kommer der ændringer og tiltag, der nok
skal styrke netværkene; se evt. også det vigtige forslag stillet af gode kollegaer fra Viborg. Netværkene vil
således være et andet fokuspunkt i 2022.
Som en anden og lige så vigtig del af generalforsamlingen, vil der også være et punkt med orientering om
status på Naturvejlederuddannelsen. Men for de af jer, der ikke deltager, skal der også være en mulighed
for lidt ny viden om dette vigtige element af vores virke. Så derfor nedenfor nogle vigtige linjer fra
foreningens Uddannelsesudvalg.
Naturvejlederuddannelsen er en stor succes, dels grundet fortsat stor ansøgning, og dels ved, at vi gennem
Naturakademiet udbyder åbne kurser. Vi kan også med stolthed sige, at Fremtidens
Naturvejlederuddannelse er gennemført og afrapporteret. Vi har med andre ord med hjælp fra
Friluftsrådet, forankret uddannelsen i Naturvejledning Danmark og løftet det enorme ansvar, det kræver at
varetage uddannelsen af naturvejledere i Danmark.
Eva Skytte er ansat tre dage om ugen som uddannelsesleder og gør et kæmpe arbejde med at udvikle,
koordinere og afholde kurser. Der arbejdes fortløbende med tilrettelæggelse af modulopbygning,
progression i uddannelsen og forankring af "den røde tråd".
Selvom corona også har spændt ben for vores uddannelse og kurser, er det alligevel lykkedes at få afsluttet
hold 32 og 33. Det har været sværere med Naturakademiet, hvor mange kurser har været udskudt.
På trods af mange udfordringer og omstillinger i et år præget af corona, er uddannelsen præget af en sund
og bæredygtig økonomi. Indtægterne investerer vi i en endnu bedre uddannelse, mens et evt. overskud går
til foreningens fremme af naturvejledning i Danmark.

Naturvejlederuddannelsen er et højt prioriteret område i foreningens arbejde med sit helt eget udvalg, der
løbende mødes med Eva et par gange om måneden og koordinerer, planlægger og udvikler. Eva og udvalg
har stor glæde af et godt team af kursusledere som suverænt løfter uddannelsen og de korte kurser derude
i praksis. Vi arbejder desuden løbende på at opbygge et større team, for at sikre kvaliteten af uddannelsen.
Kursusledere og uddannelsesudvalg mødes jævnligt i Væksthuset, der er et samlende organ der søger at
sikre den røde tråd for kursisterne på Naturvejlederuddannelsen.
Som led i konsolideringen af Naturvejlederuddannelsen har Naturvejledning Danmark iværksat udviklingen
af Naturakademiet. Ambitionen med Naturakademiet er, at det skal være det sted man leder efter korte
kurser og seminarer, hvad enten man er færdiguddannet ugle, går på naturvejlederuddannelsen, eller bare
har lyst til at snuse til formidlingsfaget og dygtiggøre sig specifikt inden for særlige temaer. Naturakademiet
vokser og har i 2021 gennemført 5 kurser (10 kursusdage), med 76 antal deltagere. I 2022 er der 9 kurser på
programmet (18 kursusdage) og der kommer flere til. Se evt. oversigten over kurser på foreningens
hjemmeside under ”kurser i formidling af natur”.
Uddannelsesrådet er et organ af eksterne interessenter fra organisationer i samme arena som
Naturvejledning Danmark. Rådet blev oprettet for at kunne give uddannelsesudvalget en mulighed for et
blik udefra på overdragelsesprocessen. Uddannelsesrådets medlemmer har været uvurderlige i deres gode
og konstruktive rådgivning om muligheder og udfordringer på vejen mod en Naturvejlederuddannelse
forankret udelukkende i Naturvejledning Danmark. Rådet nedlægges i slutningen af 2022, da rådets
opgaver er fuldført. Vi viderebringer de gode erfaringer ved at have et eksternt rådgivende organ til
bestyrelsen.
Derudover har uddannelsesudvalget landet en solid partnerskabsaftale med Danmarks Nationalparker, som
både garanterer attraktive faciliteter for kursister og opkvalificering af relevante funktioner i NP-regi.
Partnerskabet er allerede i fuld vigør med konkrete samarbejder med bl.a. Nationalpark Kongernes
Nordsjælland og Nationalpark Skjoldungernes Land.
Vi er blevet udfordret af Skovskolen, Københavns Universitet, som ønsker at tilbyde en lignende
naturvejlederuddannelse på andre vilkår, end dem vi, som forening, kan arbejde under. Helt centralt er det,
at vores værdier i Naturvejledning Danmark og Naturvejlederuddannelsen ikke kan imødekommes under
den model Skovskolen ønsker. Det er derfor vores vurdering, at vi ikke vil komme til at stå med en stærkere
uddannelse, ved at vores uddannelse overgår til Skovskolen og det formelle uddannelsessystem. Efter
mange grundige overvejelser og efter møde med Skovskolen, har vi derfor i bestyrelsen besluttet at
bibeholde Naturvejlederuddannelsen på egne hænder. Derfor har vi meddelt Skovskolen, at vi ikke ønsker
at samarbejde om en ny uddannelse.
Vi mener ikke, at der er behov for to naturvejlederuddannelser, men vi mener til gengæld, at vi har den
stærkeste uddannelse, som giver de fleksible kompetencer, der er brug for blandt naturvejlederne i dagens
Danmark.

Vi er førende i et stadigt voksende felt for naturformidling, og selv om andre prøver at gøre os kunsten
efter, er Naturvejlederuddannelsen absolut den mest praksisnære formidleruddannelse af den højeste
kvalitet. Det arbejder vi benhårdt for at den skal forsætte med at være.
Som i alle henseender af foreningsarbejdet, får vi således brug for jeres hjælp og støtte til at sikre den store
indsats, der ligges i vores vigtige efteruddannelse. Uden den vil foreningen aldrig være den samme.
Og stor tak således også til Uddannelsesleder Eva Skytte og hendes backup crew i Uddannelsesudvalget,
Søren, Mia, Mette og Jacob, der alle giver den en ordentlig skalle, samt alle jer, der glædeligt stiller til
kurser mv. Der skal lyde en stor taknemmelighed for den indsats.
Den internationale side af foreningens arbejde har også været hæmmet af restriktioner, men alligevel er
der dog gode sider af arbejdet at bringe videre. Så hermed fra Bo Storm i det internationale netværk
(tidligere udvalg).
Gruppen har desværre blot haft afholdt et møde i 2021, der var været præget af corona som alle andre
steder. Vores kollegaer i udlandet har haft perioder med totale nedlukninger, som vi har haft dem i
Danmark.
Mange besøgssteder var åbne så snart det blev muligt, og ture i naturen mv. kom i gang i hele Europa.
Vores kollegaer har oplevet det samme pres i naturen som os, og der har ikke manglet deltagere til
arrangementer. I udlandet har der ikke været store natur-events pga. forsamlingsforbud.
Vi prøver i netværket at holde kontakt med vores kollegaer i udlandet og har kontakt til ERF samt IE.
Derudover afprøves det om man via Nordisk Råd kan få etableret en nordisk konference, måske i 2023.
Skulle der et sidde et medlem blandt jer derude, med en god kontakt ind i Nordisk Råd, er man velkommen
til at kontakte Bo Storm.
Vores kollegaer i Finland arbejder på at besøge Danmark i 2022. De vil gerne se et udsnit af både
formidling, naturbeskyttelse samt se naturen. Vi har i udvalget et program klar, i fald det bliver til noget.
Vi har også en forespørgsel på at lave et formidlingskursus for rangere i ERF-regi. Jeg har meldt ud vi er klar
til at lave et kursus, da netop formidling er vores spidskompetence.
Der arbejdes stadig på at afholde IRF-konference på Azorerne i 2023. Det har tidligere været besluttet i
foreningen, at vi opfordrer til at man kan deltage i IRF-konferencer, men det sker for egen regning. Derimod
støtter foreningen deltagelse i ERF-konferencer, da det er mere relevant for os her i Europa at være
sammen. Vi sender mere info ud, så vi evt. kan tilmelde os sammen og vise flaget. ERF-konferencen skulle
have været i Albanien, men konferencen er indtil videre på stand-by. Det kan være den bliver til noget i
efteråret 2022 i Tyskland i stedet.
Vi overvejer om vi skal stå for samme konference i 2024. Konference samler alle de relevante parter i
Europa; er et stor set-up, men giver utrolig mange gode samarbejdsrelationer for os her i Europa. Vi ønsker
i 2022 at indgå i dialog med bestyrelsen om at arbejde videre med det tiltag.

For nuværende inkluderer netværket følgende: Bo Storm, Jakob Konnerup, Arne Bondo, Mireilli Van Berkel
og fra bestyrelsen, foreningens formand, Jakob Walløe Hansen.
Fra formandens side skal det derfor lyde, at der når der nu er tale om et netværk, skal alle, der ønsker at
arbejde med det internationale islæt af foreningen, endelig melde sig.
Og nu hvor det lugter af en afslutning på beretningen (jeg skal nok stoppe lige straks), skal der lyde en stor
tak til jer – for jeres altid store indsats! Det kan ikke siges anderledes; I bliver lagt mærke til! I et sådanne
omfang, at naturvejledning indirekte er skrevet ind i retningslinjerne for de kommende
naturnationalparker. I bliver set i et sådanne omfang, at jeg godt tør sige, at jeg tror på, at
naturvejledningen indenfor ganske få år, på den ene eller anden måde, bliver et emne for landets
Regering…
Og når det nu er en generalforsamling dette skrift skrives til, og situationen er sådan, at visse
bestyrelsesfolk stopper, skal der naturligvis også her lyde en kæmpe tak for den indsats, der er lagt i
bestyrelsesarbejdet, fra hhv. Louise Liv Holm, Inge Christensen, Peter Laurents og Karina Demuths side over
den seneste årrække. Folk, der kender de fire naturvejledere, ved udmærket hvilket engagement, der
fremvises når det kommer til naturvejledning og bestyrelsesarbejdet. Det handler om ærekærhed, en
overvældende dedikation og faglig stolthed, som dominerer billedet, når jeg tænker tilbage på jeres
indsats! Så tusind tak for jeres bidrag til arbejdet med driften og udviklingen af Naturvejledning Danmark.
Da vi lagde ud med strategi-arbejdet i sin tid, gik det hurtigt op for os, at omstillingen ville kræve et nyt logo
for foreningen. Et logo, der signalerer vores baggrund og interessesfære, men som samtidig ikke signalerer
affinitet til vores efteruddannelse, der giver retten til at bruge den gamle ugle. Flere af jer har i det
forgangne år bidraget med forslag til det nye logo – som nu er på plads med professionelt grafisk hjælp ind
over. Den skarpe læser har måske allerede spottet logoet øverst i denne beretning? Ellers se nedenfor for
yderligere. Figuren kan skiftes ud med en række andre figurer; man kan med andre ord personalisere sin
egen interesse indenfor naturvejledningen. Personligt vil jeg nok ende med at bruge et forstenet søpindsvin
når filerne er på plads… Logofiler og en manual til brugen af dem vil nemlig blive delt snarest og vi håber I
vil tage godt imod materialet og logoet og flittigt bruge det på tøj, tryksager mv.
Tusind tak for 2021 – og med udsigt til et forhåbentligt magisk år med et genåbnet samfund og en masse
spændende projekter og stunder i regi af Danmarks bedste forening for folk med interesse for
naturvejledning.
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