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Skovhjælpere  
med smil 
på læben
12 udviklingshæmmende arbejder til daglig 

som skovhjælpere på Skov- og Naturstyrel-

sens Naturcenter Herstedhøje vest for  

København. Det gør de med en arbejds- 

glæde, mange kun drømmer om.  

På blot et par år er  

ordningen blevet  

en stor succes for  

både skovhjælpere,  

naturcenteret og  

dets gæster. 
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– Hov, hov, har De ikke glemt noget, hr. Andersen? Den mun-
tre bemærkning kommer fra Christian Schwartzbach, der 
er daglig leder for skovhjælperne i Vestskoven. Ordene er 
møntet på skovhjælper Brian Andersen, som er i gang med at 
skrue en rafte fast på Skov- og Naturstyrelsens Naturcenter 
Herstedhøjes nye hestefold. 
 Brian opdager hurtigt, at han har glemt en spændskive og 
skæver smilende, mens han overvejer, hvordan han bedst kan 
sende replikken tilbage. Det er tydeligvis et spil, de begge 
morer sig over trods januarvejrets bidende kulde og blæst. 
Lidt efter opstår der venskabelig brydekamp mellem Chri-
stian og skovhjælper Allan Nielsen. Den opløses i et bjørne-
kram, hvorefter arbejdet med hestefolden fortsætter.

Service i særklasse

De 12 skovhjælpere er ansat af den selvstændige fond Skov, 
Natur og Friluft Værkstedet. Deres arbejde på Naturcenter 
Herstedhøje hviler på en samarbejdsaftale med Miljøministe-
riet og Skov- og Naturstyrelsen.

Til daglig løser de mange forskellige opgaver, der afpasses 
efter deres kompetencer og behov. Blandt andet servicerer de 
centerets gæster med båltænding og oprydning. De udfører 
også lettere skovarbejde, producerer brænde og vedligeholder 
centerets bygninger og nærområder. Skovhjælperne passer 
desuden naturcenterets café, hvor de svarer på mange spørgs-
mål fra gæsterne. Alle skovhjælperne arbejder både inde og 
ude. Det skaber afveksling og stimulerer dem i arbejdet. Der 
er opgaver nok at tage fat på. Sidste år havde naturcenteret 
over 40.000 gæster, og tallet vokser år for år. 
 – PH sagde engang, at man skal give folk dét, de ikke tro-
ede, de kunne få – så får man succes. Det passer godt på os. 
Samarbejdet med skovhjælperne betyder nemlig, at vi kan 
tilbyde et serviceniveau, der ligger over vores gæsters for-
ventninger. De bliver modtaget med åben dør, smil på læben 
og et helhjertet ønske om at hjælpe. Når fx en lærer booker et 
besøg via internettet, sørger skovhjælperne for, at der bliver 
stillet udstyr frem og tændt bål, inden børnene ankommer. 
Bagefter rydder skovhjælperne også op. Det giver mere tid til 
undervisningen og gør det lettere at flytte den ud under åben 
himmel. Derfor er det en vigtig servicefunktion, siger Stephan 
Springborg, der er naturvejleder i Skov- og Naturstyrelsen 
Østsjælland.

Rart at arbejde i naturen

Skovhjælper Jimmy Strunov har været tilknyttet Naturcenter 
Herstedhøje i cirka halvandet år. Han arbejder både inde og 
ude og kan godt lide at tage imod skoleklasser og institutioner.
 – Jeg tænder bål for dem og finder ting frem til dem. Og de 
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Udviklingshæmmede 
skovhjælpere er en at-
traktiv ressource i frem-
tidens naturarbejde



M I L J ø D A N M A R K  N R .  1  F E b R U A R  2 0 0 8 �

spørger mig om mange ting. Hvor toilettet er. Om hvordan 
man tænder bål. Så fortæller jeg, hvor alting er. Og hvordan 
man gør. Det kan jeg godt lide. At være udenfor og fortælle 
dem ting, siger Jimmy.
 Brian Andersen har været skovhjælper på naturcenteret 
siden ordningen startede for to et halvt år siden. Det er tyde-
ligt, at han er stærkt engageret i sit arbejde. Og han er ikke i 
tvivl om, at det er på naturcenteret, han hører til.
 – Jeg var på et værksted før. Det skal jeg ikke tilbage til. Vel, 
Christian? Det skal jeg aldrig. Det er meget bedre at være her. 
Meget bedre. Arbejde udenfor og lave alt muligt. Hvis Chri-
stian ikke går i vejen – ikke også, Christian? siger Brian. Han 
griner og kigger i Christians retning, mens han noterer sig et 
hurtigt point.

Smittende glæde og ro

Man behøver ikke at opholde sig på naturcenteret særlig læn-
ge for at blive smittet af den positivitet, der omgiver de ud-
viklingshæmmede skovhjælpere. De er meget til stede og hele 
tiden oplagt til dialog. Et enkelt spørgsmål fører let til ti svar.
 – Skovhjælperne tilfører naturcenteret meget mere end blot 
deres arbejdskraft. De gør det svært for os andre at være i 
dårligt humør ret længe ad gangen. En anden god egenskab er 
deres ro. De fleste kan ikke løse flere opgaver på samme tid. 
Beder man dem om noget, mens de laver kaffe, så skal kaffen 
altså laves færdig først. Det kan vi andre godt lære noget af, 
når vi jonglerer med e-mail, telefon og møder i én stor pære-
vælling, siger Stephan Springborg.

Ansvar skaber mening

Christian Schwartzbach og Stephan Springborg er ikke tvivl 
om, at arbejdet på naturcenteret har stor personlig betyd-
ning for skovhjælperne. På naturcenteret har de fundet en 
meningsfyldt arbejdsplads, som de føler sig som en del af. 
Faktisk er de så stolte af deres arbejde, at flere af dem også går 
i deres arbejdstøj i fritiden. 
 – Alle vores skovhjælpere har tidligere arbejdet i beskytte-
de miljøer, hvor de var i centrum for al opmærksomhed. Hvor 
de hele tiden var nummer et og blev serviceret i alle ender og 
kanter. Hos os er de nummer to. Her servicerer de gæsterne 
og påtager sig et ansvar for at tilfredsstille andres behov. De 
mærker hurtigt, at vi er afhængige af dem, og at deres arbejde 
har reel betydning for den daglige drift af naturcenteret. Det 
er en stor omvæltning for dem, og vi får ofte positive tilba-
gemeldinger fra deres familier og bosteder. Når de har været 
her et stykke tid, begynder de mere aktivt at stille krav til de-
res livskvalitet, siger Christian Schwartzbach, der er uddan-
net skovbruger, naturformidler og pædagog.
 Helt konkret har en af skovhjælperne oplevet, at arbejdet på 
naturcenteret påvirker hans fritid på en meget positiv måde. 
Børnene i hans nærmiljø mobber ham ikke så meget som tid-
ligere. Der er status i at svinge en stor skovøkse, være god til 
at tænde bål og gå klædt i grønt arbejdstøj med ordet ’Skov-
hjælper’ trykt på ryggen.

Kontant afregning

Arbejdet med de udviklingshæmmede skovhjælpere er dog 
ikke uden udfordringer. Det stiller hele tiden krav til Christi-
an Schwartzbach og hans ikke-udviklingshæmmede kolleger. 
Arbejdsopgaverne til skovhjælperne skal tilpasses nøje. Hvis 

de stilles over for krav, der er for overvældende eller byder på 
uventede problemer, går arbejdet hurtigt i stå.
 – Vi skal være ret opmærksomme på, hvordan de har det. 
De har ikke samme muligheder som os andre for at sige fra 
eller udtrykke deres følelser. Og der er selvfølgelig gode og 
mindre gode dage. Derfor må vi tage tingene, som de kommer. 
Jeg synes, vi er gode til at ramme balancen mellem kompe-
tence og udfordring. Også fordi arbejdsopgaverne i skoven og 
naturcenteret giver os mange strenge at spille på, siger Chri-
stian Schwartzbach. Han tilføjer desuden, at skovhjælperord-
ningen ikke er dyrere end andre dagbeskæftigelsestilbud til 
udviklingshæmmede. 

Fremtiden står i skovens tegn

På sigt er det meningen, at antallet af skovhjælpere i Vest-
skoven skal øges fra 12 til 26. Samtidig skal mere af arbejdet 
flyttes ud i skoven. Allerede nu arbejder skovhjælperne på at 
istandsætte en bygning et andet sted i skoven, der skal funge-
re uafhængigt af naturcenteret. Det er dog ikke meningen, at 
skovhjælperne skal konkurrere med de rigtige skovarbejdere.
 – Vi skal arbejde med opgaver, som skovarbejderne ikke 
længere har tid til – fx tilsyn med bålpladser. Stadig flere 
skoleklasser overnatter også i skoven. Så stiller vi store telte 
op og sørger for brænde. Det ligger jo i kortene, at den dan-
ske natur i fremtiden skal åbnes for et større publikum og 
understøtte flere rekreative aktiviteter. Derfor bliver der også 
brug for et mere udbygget serviceapparat. Der har vi allerede 
bevist, at udviklingshæmmede skovhjælpere udgør en meget 
attraktiv ressource, siger Christian Schwartzbach.

Naturvejleder Stephan Springborg og leder Christian 

Schwartzbach, Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland, 

understreger bægge, at de 12 skovhjælpere udfører 

et værdifuldt stykke arbejde: ”Samarbejdet med 

skovhjælperne betyder, at vi kan tilbyde et service-

niveau, der ligger over vores gæsters forventninger. 

De bliver mødt med et helhjertet ønske om at hjælpe 

– derfor er det en vigtig servicefunktion,” siger  

Stephan Springborg.


