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Projekt ”Højt til loftet” på Avnø Naturcenter 
 
 
BAGGRUND 
 

Projektet hedder ”Højt til loftet”, fordi der faktisk er meget højt til loftet på Avnø! Det 
flade landskab får himlen til at fremstå større end andre steder. Den høje himmel og den 
vidde horisont åbner sindet for en følelse af enkelthed, der kan give ro i sindet og åbne 
for lysets og landskabets storhed.  

Om foråret er lydbilledet en broget blanding af lærker, viber, svaler, strandskader og 
frøer og tudser der kvækker fra søerne. Om sommeren er fjorden fyldt med sælunger, 
der stadig får mælk hos moderen. Om efteråret går køerne fredeligt og græsser, og 
trækfuglene begynder at vende tilbage. Om vinteren er der gode chancer for at opleve 
de store sjældne havørne og andre rovfugle. Området byder på store naturoplevelser 
året rundt.  

Avnø Naturcenter har mange besøgende – både i naturskoleregi og på egen hånd. Alle 
skal en tur i tårnet for at nyde den storslåede udsigt 12 meter over jordens overflade. 
Og så melder spørgsmålene sig; Hvad er det man ser derude? Hvor langt strækker Avnø 
sig? Hvor ligger de sæler jeg har hørt om? osv.  

 

FORMÅL 

1. Vi vil gerne forbedre formidlingen for besøgende højt oppe under loftet i det tidligere 
kontroltårn for Flyvestation Avnø.  

2. Vi vil gerne udvikle et naturformidlingsforløb for børn, hvor de selv får mulighed for 
at få ”højt til loftet” mentalt.  

3. Vi vil gerne vise og fortælle borgere i Næstved og Vordingborg - ja hele Sydsjælland, 
at Avnø er til for alle. 
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INDHOLD 
 
Ad 1: 
I løbet af et år vil Jette Jørgensen – der er lokal kunstner bosiddende øst for Vordingborg 
- følge himlen, lyset, årstiderne over Avnø. Løbende tager hun fotos, laver skitser og 
farveprøver af et udsnit af horisonten set fra tårnet på Avnø Naturcenter. Disse skitser 
m.m. udstilles i en stor skifteramme (1 x 2 meter) på væggen i den offentlige udstilling i 
naturcenteret. Jette skifter løbende skitser og fotos i rammen efterhånden som 
malerierne tager form.  
 
Der laves 12 malerier i løbet af 2008 – ca. et om måneden. På de fire flader i tårnet vil 
der således være tre malerier for hver af de fire retninger; nord, syd, øst og vest og fire 
årstider. Når alle malerier er færdige skal de affotograferes og printes på film, der 
fastgøres på plader og monteres på de fire skrå flader under taget i tårnet. På 
tegningerne indsættes forklarende ord så som ”Sælkoloni”, ”Avnø Røn” eller ”Svinø 
kirke”. Malerierne skal først monteres som afslutning på hele forløbet, der varer et år. 
Det er således ikke originalerne, der kommer til at hænge i tårnet. De skal sendes ud i 
omverden - se punkt 3.  
 
Ad 2: 
Naturskolens gæster er alle børn af vores tid. De bruger det meste af deres fritid bag 
PC-skærmen. Deres verden er præget af stor omskiftelighed, mange muligheder og valg 
plus et stadigt stigende tempo. Også på naturskolen er mange besøg målrettet mod 
resultater i form af mere viden og kendskab til fagudtryk.  
 
Vi vil udvikle et nyt naturformidlingstilbud i naturskoleregi som modspil til den 
traditionelle tilgang til naturformidling ved at inddrage kunst og kunstnere i forløbene. 
Forløbet skal være med til at modvirke stress ved at åbne børnenes øje for landskabet 
og skabe rammerne, så de kan fordybe sig i sansningen af himmel og jord. 
 
Naturskolen udvikler et nyt forløb til skoler og daginstitutioner i Vordingborg og Næstved 
kommune. Det nye tilbud markedsføres i starten af 2008. 
 
Forløbet starter med et besøg på Avnø Naturcenter. Sammen med naturvejlederen tager 
en lærer, pædagog eller kunstner - med særlig interesse for børn og kunst - børnene ud 
på Avnø for at hente inspiration i naturen. Kunstneren give gode råd om teknik og de får 
mulighed for at selv at forsøge sig som kunstner. Der vælges gode professionelle 
materialer; papir, lærred, farver og pensler. Der kan også vælges andre metoder eller 
materialer så som ler eller fotografi. De ting de producerer på Avnø, skal fungere som 
afsæt for det videre arbejde på skolen/i daginstitutionen. 
Ad 3: 
Avnø er statsskov og dermed et sted for rekreative aktiviteter for alle. En stor del af 
naturcenteret står åbent for offentligheden døgnet rundt og der er flere fine faciliteter til 
friluftsliv. Vi vil åbne folks øjne for hvilket dejligt sted Avnø er og fortælle at der er fri 
adgang for alle. 
 
Efter at drænene blev ødelagt og efter stormfloden, hvor store mængder saltvand 
trængte ind på arealet, har naturen på Avnø skiftet karakter. Nye planter, flere fugle og 
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tusindvis af insekter og andre smådyr invadere strandengen og overdrevet. Det er 
vigtigt, at finde en fornuftig balance mellem beskyttelse og benyttelse. 
 
Når alle 12 malerier er færdige skal de indrammes. Der udarbejdes en lille folder om 
projektet og der samles udvalgte produkter fra de skoler og daginstitutioner, der har 
deltaget i projektet. Malerier, børnenes kunst og folderen sendes ud på en turné til 
lokale biblioteket og andre steder som kunne være interesserede i at udstille projektets 
resultater. 
 
Udstillingerne skal give borgere i Næstved og Vordingborg lyst til at besøge Avnø og 
opleve den særlige natur.  
 
TIDSPLAN 
 
November - december 2007 
Ansøgninger til Vordingborg og Næstved kommune sendes. Skov- og Naturstyrelsen 
modtager revideret projektbeskrivelse, så det tilskud der tidligere er bevilliget, kan 
udbetales. Der planlægges offentlige arrangementer om kunst i naturen i løbet af 2008. 
 
Januar 2008 
Skifteramme opsættes i offentlig udstilling på Avnø Naturcenter. Jette begynder at lave 
sine skitser og fotos. Når de første skitser er i rammen, orienteres den lokale presse om 
projektet. Naturformidlingsforløbet planlægges, beskrives og udbydes til skoler og 
daginstitutioner i Næstved og Vordingborg kommune. 
 
Forår og sommer 2008: 
Jette fortsætter sit arbejde. De første skoler besøger Avnø og naturvejlederen tager dem 
med på tur med fokus på områdets natur. Eleverne laver skitser og de arbejder videre 
med produkterne på skolen.  
 
Efterår 2007: 
Jette fortsætter sit arbejde. Ud fra de erfaringer der et indhentet, tilpasses 
naturformidlingsforløbet om kunst i naturen. Det tilpassede forløb bliver et fast tilbud i 
naturskolen på Avnø. Biblioteker og andre velegnede steder kontaktes med tilbud om at 
huse vandreudstillingen i løbet af 2009. De første skitser til en folder udarbejdes. 
Vinter 2008/2009: 
Sidst på året har Jette afsluttet sit sidste maleri og billederne sendes til billedbehandling 
og print. Der planlægges, markedsføres og gennemføres et offentligt arrangement hvor 
billederne i tårnet præsenteres og de originale malerier overrækkes til det første 
bibliotek der vil udstille dem sammen med løbesedlen om projektet. Det næste års tid 
turnerer malerierne samt de produkter børn har lavet på Avnø til biblioteker og lignende, 
der gerne vil udstille dem for en periode. 
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BUDGET 
 
 Udgifter Indtægter 

   
Honorar Jette Jørgensen 60.000  
Materialer Jette Jørgensen 10.000  
Affotografering og print 60.000  
Skifteramme 2 + 1 m 3.000  

   
Timebetaling kunstner  30.000  
Materialer til aktiviteter på Avnø 10.000  

   
Indramning af 12 malerier 15.000  
Løbeseddel layout 3.000  
Løbeseddel tryk 4.000  
Transport af projektet til biblioteker 5.000  

   
Uforudsete omkostninger 10.000  

   
I alt omkostninger 210.000  

   
Tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen  100.000 
Tilskud fra Næstved kommune  50.000 
Tilskud fra Vordingborg kommune  50.000 
Tilskud Avnø Naturcenter  10.000 

   
I alt tilskud  210.000 
 

   
 
 

   
 
 
Kari Hald, Avnø Naturcenter 
 
Jette Jørgensen, Kunstner 
 
Hanne Juncher, Billedkunstlærer 
 
Lisbeth Dithmarsen, DN Vordingborg 
 
Kristian Gramstrup, DN Næstved 


