
 
 
Årsberetning 2022 

 
2022 har været et særdeles interessant år for Naturvejledning Danmark. På en lang række punkter. Og jeg 
tør godt sige, at vi ikke før har gennemgået en udvikling som den nuværende. Projekter kommer til, nogle 
afvikles også og andre knopskyder, kurser og uddannelse udvikles og omstillingen til en mere professionel 
organisation bliver mere og mere udtalt. 
 
Dette kræver en del manpower og en masse goodwill blandt mange af jer derude. Jeg tillader mig dog her 
at fremhæve de syv personer, der pt. huserer på Ledreborg. Her er der syv (7!) medarbejdere i 
sekretariatet – og disse syv personer; Kari, Lenette, Tanja, Eva, Sara, Mette og Jakob; ligger ikke på den lade 
side. Der løftes på en lang række opgaver, der spænder over alt fra bestyrelsesbetjening, over 
projektledelse, til udvikling af uddannelse og kurser. Det er en velassorteret organisation og der arbejdes 
hårdt på at sikre en fortsat udvikling og realisering af nye spændende projekter. 
 
På en personlig note og nok også på bestyrelsens vegne kan jeg roligt sige, at det har været en ekstrem stor 
hjælp at få ansat Jakob Simonsen som sekretariatsleder. Jakob har med sin store erfaring kunne gå direkte i 
gang med at bistå os i en omkalfatring af hvordan bestyrelsen arbejder. Jakob; vi er kun blevet mere 
bekræftet i, at det var den rigtige beslutning at holde det kaffemøde på Vesterbro i foråret 😊😊 Velkommen 
til! 
 
Og lige sådan kan jeg roligt sige til Tanja og Sara, der ligeledes blev ansat i foråret, til at varetage en række 
projektopgaver og som meget hurtigt har fundet deres plads i Naturvejledning Danmark – både på 
distancen i Jylland og på Ledreborg; skønt at have jer med ombord. 
 
En stor del af foreningens virke er koncentreret om vores naturvejlederuddannelse og afholdelse af kurser. 
Udbuddet af kurser er således også vokset støt og udgør således en vis andel af vores omsætning. Og det vil 
forhåbentlig gøre sig endnu mere gældende i fremtiden. Derfor er uddannelsesudvalget, sammen med Eva, 
konstant på arbejde i udviklingen af nye tiltag, der kan sikre den spændende udvikling. Faktisk har vi 
allerede en kursusplatform, vi kalder Naturakademiet. Mange af jer har måske endnu ikke stiftet 
bekendtskab med platformen, men det ligger i foreningens strategi fra 2020, at I forhåbentlig vil tage del i 
og udbyde kurser gennem foreningen. Dette kan potentielt være en god forretning for foreningen og være 
med til at understøtte den positive udvikling, foreningen gennemgår pt. Naturakademiet giver derudover 
medlemmerne nye muligheder - både for kompetenceløft og evt. som kursusledere. Og så vil jeg lige igen 
minde jer om vores højt skattede naturvejlederuddannelse, der fortsat kører med fuldt hold; også 
upåagtet, at Skovskolen har udbudt en uddannelse, der på en lang række punkter minder om vores. Til 
generalforsamlingen vil det være muligt at høre meget mere om både platform og uddannelsen. 
 
Som 2022 gik på hæld gjorde også Krible Krable – i hvert tilfælde i dens nuværende konstellation med Kari 
og Lenette ved roret. I skrivende stund er der blik for en videreudvikling af projektet; der kører en positiv 
dialog med fonde og visse indsatser fortsætter i modifikationer i Mikro Science Festivalen – men som Krible 
Krable har taget sig ud de sidste fire år, skal der meget til at overgå succesen. For den har været kæmpe. 
Jeg vil gerne have, at I alle skal mærke pausen i sætningen her…… for; Kari og Lenette; lovprisningen af jeres 
indsats er enorm!!! I har kæmpet, arbejdet hårdt, kørt land og rige tyndt i bestræbelserne på at 
implementere projektet ude i landet og tallene i evalueringen og statistikkerne taler deres eget sprog. Hold 
nu fast, alle sammen; alene i 2022 har næsten 150.000 børn og næsten 30.000 voksne været involveret i 



 

Krible Krable; det er next level. Stor stor tak for det utrolige bidrag, men et endnu større tillykke til jer med 
bedriften; I har virkelig forstået at arbejde godt med de 17.094.000!!! 
 
I bestyrelsen er året gået på især lære at arbejde mere professionelt og fokuseret, på en optimering af 
indsatserne og af vores personlige bidrag. Vi er stadig i en læringsfase, men jeg synes at kunne mærke, at vi 
har fat i noget rigtigt og især bistået af gode kollegaer og en masse interessenter fra nær og fjern. Det 
sætter vi stor pris på. For er der en ting, vi nu har lært, er det, at vi alene ikke kan (eller skal) løfte alle 
opgaver; og at de kun bliver løst bedre med kollegaers bidrag. 
 
Den vigtigste læring er dog, at foreningen nu skal arbejde mere for medlemmerne end omvendt. Det lyder 
måske meget naturligt, men det har været en lang rejse at nå til den erkendelse og vi har nok hvilet for 
meget i en strategi. Strategien fra 2020 sætter en retning på mange fronter, men den nåede nok aldrig 
rigtig helt at lande godt hos jer i en coronatid, hvor fokus var på andre ting. Og forståeligt nok. Det betyder 
dog ikke, at vi sadler om; strategien står. Men vi arbejder anderledes med indholdet end oprindeligt 
tiltænkt. 
 
Og en af de ting, I vil mærke, er nok at tilbuddene til jer, en beskrivelse af goderne ved medlemskab, og de 
mange unikke muligheder, der ligger i netværkene vil blive mere udtalte end de har været tidligere. Vi 
kommer også til at være mere skarpe på intern kommunikation og kommer til at lytte mere til jer end 
tidligere. I er foreningen og uden jeres bidrag består vi ikke på sigt. Derfor vil en del af årskonferencen i 
2023 også bestå i et strategiseminar, hvor I som medlemmer kan arbejde (videre) med strategien, tage 
ejerskab for den (på ny) og på den måde skabe jeres forening, som I ser den skal og kan tage sig ud. 
 
Tilbage står behovet for at rette en stor tak til jer alle. I er med til at forstærke og kvalitetssikre begrebet 
naturvejledning og det er uden tvivl noget, vi kan kapitalisere på over tid. Med jeres engagement, faglighed 
og fællesskab kan vi sammen sikre den bedst tænkelige formidling af naturen, så alle kan opleve, forstå og 
passe på den. 
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