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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53

2100 København Ø
Tlf. 7254 2000

www.skovognatur.dk

Naturvejlederne har uglen som logo

Naturvejlederne arbejder mange forskellige steder
i staten, kommuner, organisationer mm.

Naturvejlederne har forskellig baggrund. De kan
være uddannede som lærer, biolog, pædagog,
skovarbejder o.m.a.

Fælles for naturvejlederne er, at de har
• Naturvejleder uddannelsen
• Uglen som logo
• Fælles definition og formål for arbejdet
• Et netværk af naturvejledere
• Et fælles sekretariat
• Tilbud om efteruddannelse

Find naturvejledernes ture

Naturvejlederne tilbyder arrangementer, som alle kan deltage i. Det kan være
svampeture i skoven, åbent-hus-arrangementer på et naturcenter og meget andet.
Nogle af de åbne arrangementer henvender sig til bestemte grupper, f.eks. børne-
familier, unge, voksne mv. Naturvejledernes åbne arrangementer finder du på
www.naturnet.dk

Naturvejledning-status 2006

De lærer med både “hånd og ånd
„

Har dine børn også prøvet det?

Se mere på www.naturvejleder.net
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Nøgletal for Naturvejlederordningen 2006

Antal naturvejledere 000310
–  heraf ansat med løntilskud 000039

Antal arrangementer 00036.427
– heraf for skoler og institutioner 00015.529
– heraf andre grupper 00014.367
– heraf åbne arrangementer 00005.173
– heraf kurser for lærere og pædagoger 00001.358

Antal deltagere 00955.636
– heraf børn 00551.092
– heraf voksne 00404.544

I fællesskab kan naturvejlederne meget

Naturvejledernes opgaver afhænger af det sted, hvor de er ansat: en kommune,
Skov- og Naturstyrelsens skovdistrikter, organisationer, museer mv.  Se hvad den

enkelte naturvejleder tilbyder i oversigten over naturvejledere, som du finder på
www.naturvejleder.net. Her er nogle af opgaverne:

Åbne arrangementer for alle
Naturvejledning for børn fra skoler og institutioner

Kurser for lærere og pædagoger
Naturture for grupper af børn, familier eller voksne

Inddragelse af borgerne i lokale aktiviteter og projekter
Sunde aktiviteter med fokus på bevægelse og oplevelse

Naturen som rum for sundhed og livskvalitet
Planlægning af stier og faciliteter i naturen

Formidlingsskilte i naturen
Foldere til ture på egen hånd

Udvikling af friluftslivet
Natur-udstillinger

Radio- og TV-programmer

Status for 2006, som var året, hvor

• 310 naturvejledere afholdt i 2006 over 35.000 arrangementer.
• Over 900.000 mennesker – heraf 500.000 børn – var i kontakt med en natur-

vejleder på disse arrangementer.
• 350.000 børn deltog sammen med deres skole eller institution.
• Mere end 25.000 lærere og pædagoger deltog i et af de over 1.300

kurser, som naturvejlederne udbød. Voksne, der har fået viden og inspiration, kan
selv tage deres børn ud i naturen til undervisning og oplevelse.

• Endnu flere mennesker har haft glæde af naturvejledernes turfoldere,
udstillinger, formidlings-skilte, indslag i radio- og TV-programmer og meget mere.

• Naturvejledernes professionelle uddannelse er justeret i takt med udviklingen i
samfundet og på baggrund af anbefalinger fra et Uddannelsesudvalg med
repræsentanter fra omverdenens interessenter. Den nyrenoverede uddannelse
implementeres med hold 20, der starter i 2007.

• En konference med fokus på at bruge naturvejledning strategisk i de nye
kommuner blev afholdt for naturvejledernes arbejdsgivere i november 2006.

Vigtige indtryk fra 2006 viser, at naturvejledningen i årene
fremover skal

• Fastholde naturvejledningens særlige kvaliteter med den direkte formidling
i naturen.

• Fokusere på sundhed, og helst flere vinkler på sundhed.
• Prioritere flere målgrupper, herunder flygtninge / indvandrere samt overvægtige

børn og unge. Her kan naturvejlederne bidrage til at løse opgaver i kommunerne
om integration hhv. sundhed.

• Arbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og på tværs af institutioner med
tværgående temaer som “udvikling af grønne områder” eller “overvægtige børn”.

• Organisering på flere nye måder, bl.a. i partnerskaber, lokale netværk og tværfag-
lige og tvær-sektorielle strukturer.
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