
HAVET
Planetens største kilde til liv. Men også offer i klimaforandringer og 

forurening. Og skueplads for menneskets kamp om havets ressourcer. 
Læs om, hvad der foregår under overfladen.

2j u n i  2020DA N M A R K S  N AT U R F R E D N I N G S F O R E N I N G

NATUR & MILJØ



44 øko landmænd bag Naturmælk.
4 gårde er biodynamisk drevet, andre 
8 gårde har udelukkende jerseykøer, 
og 2 gårde drives med hø-fodring året 
rundt. Landmændene har tilsammen 
9 forskellige typer mælk, der dagligt 
leveres ind på mejeriet. 
Landmændene arbejder målrettet på 
at skabe gode forhold for alt liv på 
gården. Derfor får de lavet en RISE 
bæredygtigheds analyse - til gavn for 
fremtidens mejeriprodukter.

Bæredygtighed på gårdene
RISE bæredygtigheds model guider 
landmændene til at udvikle deres 
gård i en bæredygtighed retning. 
Det handler om klima, biodiversitet, 
energi, dyrevelfærd, næringsstoffer, 
vand, økonomi, livskvalitet og meget 
mere. Med RISE modellen i hånden 
får landmanden et øjebliksbillede af 
hvordan, og hvilke konkrete hand-
linger, der kan øge bæredygtighed på 
gården.

det økologiske mejeri Naturmælk

Ansvarlig emballage
Vi har lige introduceret vores nye 
emballager. Mælkekartonerne er nu 
100% ubleget brunt pap, hvor vi
reducerer CO2-udledningen med 
12,85%. Og vi er konsekvente, over 
90% af vores emballager er skiftet til 
denne CO2 venlige emballage, der 
er fri for blegemiddel og næsten ude-
lukkende består af træ fra nordiske 
skove. Vi ønsker at agere ansvarligt, 
derfor gør vi det!

JA TAK – GIV MIG MERE INFORMATION OM TESTAMENTEGAVER

Navn:........................................................................................................

Adresse:..................................................................................................

Postnummer/by:...................................................................................

Tlf.nr:........................................... E-mail:......................................................

Danmarks Naturfredningsforening
+ + + 11594 + + +
0893 Sjælland UFS B

Jeg ønsker at vide mere om: 
 Sådan opretter du et testamente og giver en testamentegave
 Støt naturen, miljøet og klimaet i fremtiden
 Fordele ved testamentegaver
 Værd at vide om arv og testamenter
 En liste med tre forslag til advokater i mit lokalområde

Andet: ...............................................................................................................................

Jeg ønsker at:  Blive ringet op  Modtage et brev  Modtage en mail 

GIV EN TESTAMENTEGAVE  
TIL NATUREN I DANMARK

Overvejer du at få lavet dit testamente, så har du også muligheden for at give en 
testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening i fremtiden. 

Det er ret nemt. Vi tilbyder nemlig at hjælpe dig med at finde en advokat, som kan 
rådgive dig og skrive testamentet, så det bliver juridisk korrekt. Og vi tilbyder op til 
5.000 kr. i tilskud til advokatregningen, fordi vi ved, at hver en krone tæller og gør en 
kæmpe forskel for vores arbejde for naturen, miljøet og klimaet i fremtiden.

Få mere information om testamentegaver
→ Klik ind på www.dn.dk/testamentegave
→ Kontakt DN’s testamenterådgiver
→ Udfyld og indsend kortet herunder - portoen er betalt. 

... og få op til 5.000 kr. i tilskud til advokaten

Testamenterådgiver 
Lone Norup
Tlf.: 3119 3262
Mail: Lone@dn.dk

Så bliver din stemme også hørt langt ud i fremtiden


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
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VI HAR DE SENESTE MÅNEDER  NYDT NATUREN SOM ALDRIG FØR.  

Skovene, havet, hederne, byernes grønne oaser – alle de 
steder, hvor der har været bare et lille strejf af grønt, har 
vi søgt hen for at få plads til at trække vejret frit, høre 
årets første fuglefløjt og finde et sted at være sammen 
hver for sig.

På den måde har den nuværende sundhedskrise betydet, 
at rigtigt mange har fået øjnene op for den enorme vær-
di, naturen gavmildt giver os, hver eneste gang vi lukker 
den ind i vores liv. Jeg håber, vi er blevet mindet om, hvor 
meget naturen faktisk betyder for os, og hvor nødig vi 
vil være den foruden – samtidig med at vi ikke kan tage 
den for givet. For den triste virkelighed er jo desværre, at 
naturen de fleste steder i Danmark får det dårligere hvert 
eneste år. Det skyldes, at den mangler plads, og at den 
ikke er beskyttet godt nok på den plads, den har.

DET GÆLDER OGSÅ FOR HAVET.  Danmark er omgivet af hele 
fire forskellige have. Kattegat, Skagerrak, Nordsøen og 
Østersøen, og alle disse havområder rummer en stor og 
vigtig natur. Her lever marsvin og sæler, her er svajen-
de tangskove, søanemoner og koldtvandskoraller. I dybet 
regerer makreller og torsk. Et sandt mylder af fantastiske 
fugle er knyttet til de mange arter i havet. 

Vi har ikke været ret gode til at beskytte den store 
havnatur her i Danmark, og den er i dag voldsomt presset. 
Derfor ligger der et uhyre vigtigt arbejde foran os i den 

I ÅR ER DET 
NATURENS TUR

kommende tid, hvor regeringen skal beslutte en ny hav-
plan – blandt andet hvor stor en del af havnaturen, der 
skal opleve bedre beskyttelse. Du kan læse mere om vores 
forslag her i bladet om store uforstyrrede og sammen-
hængende områder, hvor havnaturen har førstepriori-
tet. Det er så vigtigt, hvis også kommende generationer 
skal nyde godt af den enorme mangfoldighed, havet in-
deholder.

DE UNGE KÆMPER heldigvis også selv for en grønnere frem-
tid. Den 24-årige klimaforkæmper Sarah Hellebek fortæl-
ler her i bladet om sin kamp, og hvordan vi alle skal gen-
finde solidariteten. Jeg er så enig med Sarah – vi skal vise 
solidaritet ikke alene med de kommende generationer, 
men også med alle de vidunderlige arter, vi deler denne 
klode med. Rigtig god læsning og rigtig god sommer. 

MARIA  REUMERT GJERDING
PRÆSIDENT FOR 
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

  CHRIS TO FFER M A ROT T

Rigtigt mange har 
fået øjnene op for den 
enorme værdi, naturen 
gavmildt giver os hver 
eneste gang, vi lukker 
den ind i vores liv. 

L E D E R
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03 -   LEDER I år er det naturens tur.

06 -  NY T OG NOTER Nyheder fra 
natur-,  miljø- og klimaverdenen.

08 -   TEMA Vores hav. Hvordan står det 
egentlig til under overfladen?

3 0 -   KONFLIK TART Mårhunden – skal 
den udryddes eller lades i fred?

34 -  ÅRS TIDENS FOTO Send os dit 
bedste billede og vind.

36 -   NORDHAVN Naturen er under 
pres i København. 

42 -  DEN GRØNNE GENER ATION 
Natur & Miljø spørger den unge, 
grønne generation om vej.

46 -   BRUG MIN BAGHAVE Genialt 
koncept. Særligt måske i disse corona-
tider.

48 -  MEDLEMSINFO Ny sommer-
fugleapp, -guide og bog-.

52 -   KRYDS & T VÆRS 
Løs og send svaret ind og vind.

54 -   BØGER 
Bliv præsenteret for de bedste nye bøger om natur 
og miljø.

57 -  TURE  
Kom ud i naturen med din lokalforening.

63 -  DN BUTIK 
Udnyt din medlemsrabat, og støt DN.

24
DEN STANDHAFTIGE 

NATURHISTORIKER

Kaj Sand-Jensen 
–  naturnestoren, 

alle bliver klogere 
af at lytte til.

20
DEN DANSKE 
DRAGE

I N D H O L D

Kom tættere på 
de tre arter af 

salamanderevi 
har indenfor 

rigsgrænsen.

BÅLMAD
Natur & Miljø 
giver de gamle 
spejderretter nyt liv.

50



 K O L O F O N  

KÆRE MEDLEM, KÆRE LÆSER. Vi drages af vand. Instinktivt går vi ned til 
havet for at se efter det, man nu ser efter, når man går ned til havet 
... menneske, himmel og hav – de mest basale elementer i denne ver-
den. Ikke et træ, ikke en husvæg forstyrrer synet. Det stikker dybt. 
Men ikke dybt nok – Sådan tager det sig kun ud på overfladen. Under 
overfladen er det en anden historie. I denne udgave af NATUR & MILJØ  
dykker vi under overfladen og fortæller, hvordan det står til med vores 
hav, hvordan det engang har været, og hvordan det gerne skulle blive 
igen. Vi fortæller endda, hvordan vi kommer derhen. Og danskerne vil 
gerne. Vi har fået Gallup til at spørge, og otte ud af ti personer er med 
på at frede en tredjedel af havet mod truende aktiviteter. Du kan også 
møde den standhaftige naturhistoriker Kaj Sand-Jensen, der er aktuel 
med en ny bog om naturens udvikling gennem 200 år. I naturportræt-
tet skal vi også under overfladen og møde den danske drage – sal-
amanderen. Tag en tur til havet, søen eller vandløbet. Som altid er der 
inspiration bagerst i bladet. God fornøjelse ...

KRISTIAN ØRSTED PEDERSEN

REDAKTØR NATUR & MILJØ 
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Apropos tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
Artikler i Apropos må citeres, når det sker med tyde-
lig angivelse af  Apropos som kilde samt angivelse af  
måned og år på det nummer af  Apropos, der citeres 

fra. Tillige skal citat-reglerne overholdes.

julen eR en gAve …  
                                 KæRe læSeR 

er du typen, der laver udføRlige ønSKeliSTeR til jul – i juli?! 
genbruger du gerne ønskerne fra sidste år (sokker og underbukser), eller 

foretrækker du at give venner og familie ”cARTe blAnche”, fordi du helst 
vil overraskes eller måske bare er helt ”blank”?  

Uanset hvilken ”gavetype” du er, kan du sikkert TRænge Til lidT ny 
inSPiRATiOn – og en tur i Lyngby storcenter, hvor juleSTemningen 

har spredt sig, og buTiKKeRne bugneR Af gAveideeR Til hAm Og 
hende, Til STORe Og Små … ja, til hele familien.

Det her nummer af APROPOS står da også i gavernes tegn, og vi har derfor 
håndplukket nogle af de lækreste sager lige til at pakke ind og lægge under 
træet. Lad dig blandt andet friste af delikate blonder, forførende dufte og 
funklende og fine uRe Og SmyKKeR. eller forkæl ungerne med sjove 

sager, der bringer glæde og glade dage langt ind i det nye år. 
glæden bliver endnu STøRRe, når du også tænker på alle de børn og 

familier, der ikke har midlerne til at fejre jul. bliv på de næste par sider inspi-
reret til, hvordan du kan være med til at gøre en forskel. 

Én ting er sikkert hvert år – det er dejligt at give og have hjertet på rette 
sted. Men giv også dig selv en velfortjent timeout i den travle juletid. På side 
54 kan du møde tre inspirerende danskere; chRiSTiAn biTz, AnneTTe 

heicK og Ole henRiKSen, der deler ud af gOde juleRåd, og minder 
dig om, at KæRlige STundeR og KvAliTeTSTid med dem, du holder 

allermest af, er den STøRSTe gAve af dem alle.    

rigtig glædelig jul,
Redaktionen

Fra venstre: cathrine Park, cecilie Martensen, christina Heick, Karina Marcuslund, 

forside: foto diTTe cAPiOn
Styling cAThRine PARK
hår- og makeup henRiK STeen for Lancôme
model vAneSSA / unique 

øreringe 40 kr. fra H&M
Kjole fAuST cOuTuRe 2.799 kr. 
fra BUCH COPenHAgen
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LÆSERTAL 
318.370
Kilde Index Danmark/Gallup
FORSIDE
Niels Åge Skovbo
UDGIVER 
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø, 
tlf.: 39 17 40 00 + dn@dn.dk
KONTO
AL 5301 + 0000277235
MOBILEPAY
DN bidrag +45 31 19 32 25
Varekøb/kontingent +45 31 19 32 00
KONTINGENT
Årskontingent 350 kr. og 200 kr. for 
pensionister og unge. 
Du kan komme i kontakt med foreningens 
96 afdelinger via dn.dk

K O L O F O N

UNDER 
OVERFLADEN
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NATUR 
& MILJØ 

FINDES  
SOM APP

Har du en 
tablet som 

en iPad, kan 
du læse ikke 

bare det 
seneste, men 
også tidligere 
udgaver af dit 
Natur & Miljø. 

 

“NÅR SVALERNE FLYVER LAVT, FÅR VI REGN”
Svaler spiser insekter, og når vi ser svalerne flyve enten højt 
eller lavt, er det, fordi insekterne befinder sig netop dér. 
Insekterne hvirvles højt op i luften af termik, som dannes af 
solens varme. Et tyndt skydække kan stoppe opvarmningen 
og dermed termikken, så insekterne bliver nær jorden. Sam-
me tynde skydække kan også være tegn på, at et regnvejr 
er på vej.
 

 SANDSYNLIGHED    

“NATTEDUG LOVER SMUKT VEJR NÆSTE DAG”
Dug opstår, når himmelen er skyfri og vejret er fugtigt. 
Under sådanne forhold vil alle overflader udstråle energi til 
verdensrummet, temperaturen falde og fugtighed fortætte 
til dråber, der bliver hængende på græsstrå og blade. Er 
natten skyfri, er vi ofte inde i et højtryk, der giver godt vejr 
flere dage i træk. Men særligt meget dug kan på den anden 
side varsle, at højtrykket er på vej væk.
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I årtusinder har bønder og 
søfolk brugt himmel og hav 
til at spå om morgendagens 
eller sæsonens vejrlig. Gå ud i 
naturen, og se med egne øjne, 
om de gamle varsler holder.

SVALER 
OG DUG 

SPÅR OM 
VEJRET

PLAKATEN VISER 100 BIARTER, DER LEVER I DEN DANSKE 

NATUR.  Der er fundet 292 biarter i Danmark. 19 
arter regnes for uddøde. Honningbien findes ikke 
længere som en vildtlevende dansk art. De hon-
ningbier, man møder i naturen, kommer fra bi-
stader. Mange af bierne er i tilbagegang, også en 
del, der ikke er rødlistet som truede. Læs mere 
om bierne på siden danmarks-vilde-bier.dk.

Plakaten er produceret af Peder Størup fra Na-
turbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden. 
Plakaten kan købes på natur-shop.dk. Prisen er 
350,00 kroner inkl. forsendelse. Medlemmer af 
Danmarks Naturfredningsforening kan anvende 
rabatkoden DNBIER20 og få 10 % rabat. Gælder 
til og med 30 juli.

VILD PLAKAT 
MED VILDE BIER
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 N Y T  O G  N O T E R  

9 UD AF 10 ULVE

ER
“VÆK”

BO HÅK ANSSON

SENIORRÅDGIVER, 
NATURPOLITIK OG 

ARTSFORVALTNING,
DANMARKS 

NATURFREDNINGSFORENING

Ulvene 
medvirker 
til at holde 
bestandene 

af hjortevildt 
sunde ved 

overvejende at 
tage de syge og 

gamle dyr.

DEN DÅRLIGE 
NYHED
For to år siden slog et ulvepar sig ned i Stråsø 
Plantage syd for Holstebro. Kort tid efter kom 8 
legesyge ulvehvalpe til verden. I dag findes kun 
spor af en enkelt af de 10 ulve. Resten er forsvun-
det. En af hvalpene blev skudt, og det blev filmet. 
Krybskytten er i dag dømt.

DEN GODE 
NYHED
Den eneste tilbageblevne ulv fra ulvekoblet i 
Stråsø Plantage har nu fundet sammen med en 
ny hanulv, og nu er der igen ulvehvalpe på vej. 
Naturstyrelsen har begrænset færdslen i området 
frem til den 15. august for at give den nye ulvefa-
milie mest mulig fred. Og Miljøministeriets Ul-
vegruppe vil på DN’s foranledning se på, hvordan 
man i udlandet forsøger at reducere krybskytteri 
på ulve.

GALLUP: DANSKERNE VIL 
BESKYTTE EN TREDJEDEL 
AF HAVET MOD TRUENDE 
AKTIVITETER
Otte ud af ti danskere vil beskytte en 
tredjedel af havet mod truende akti-
viteter. Det viser en ny undersøgelse, 
som Gallup har lavet for Danmarks 
Naturfredningsforening.

Ønsket er stærkest hos unge mellem 
18 og 35 år, hos kvinderne, i hoved-
stadsområdet og blandt vælgere i rød 
blok. Men 74 procent af borgerlige 
vælgere ønsker også at beskytte 
havet bedre. 

GRØN OMSTILLING PÅ VEJ 
Salget af økologiske fødevarer 
voksede til over 14 milliarder 
kroner i 2019 og udgjorde således 
omkring 12 procent af det samlede 
salg af fødevarer. Det er en stigning 
på 9 procent sammenlignet med 
året før.

Og eksporten af grøn teknologi steg 
også markant i 2019. Salget af for 
eksempel vindmøller og varmepum-
per steg til over 122 milliarder. Det 
svarer til en stigning på 13,5 procent 
sammenlignet med året før. 13,5 pro-
cent er også den grønne andel af den 
samlede danske eksport.

Danmark har været en dyreart rigere siden 2012, hvor 

en enlig hanulv genindvandrede efter knap 200 års fravær. 

Siden er der kommet flere til, men der er også forsvundet nogle. 

Faktisk er der forsvundet flere ulve, end forskerne kan forklare.
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Danmarks have og livet i det lider ligesom resten af 
verdenshavene. Årtier med forurening, ødelæggende 
fiskeri og en galoperende global opvarmning har sat 
havet under et voldsomt pres. Så voldsomt, at hvis 
ikke vi gør noget nu, forarmes hele det system, der 
understøtter vores liv på kloden. 

år man skuer udover det vældige blå hav, hvad 
enten man gør det fra land, fra luften eller fra 
et fartøj til søs, er det ikke til at se det. Men 

forskere over hele verden ved det. Havet lider. 
Den store barske vildmark, som dækker over 70 procent 

af kloden, og som både er planetens største kilde til liv og 
det ubetinget største levested for millioner af arter, har 
det værre end nogensinde før i menneskets historie. 

Det gælder for verdenshavene, men det gælder også for 
den lille del af den våde natur, som er dansk. 

“Der findes ingen områder i de danske have, hvor til-
standen er okay. Det findes ikke.”

Så kort og kontant sammenfatter marinbiolog og forsk-
ningschef Jesper Andersen status anno 2020 på det dan-
ske hav.

N

HAVET LIDER

T E M A  O M  H A V M I L J Ø
Ingen danske farvande har en god miljøtilstand. Flere af de danske 
fiskebestande er overfisket. Med én undtagelse er alle beskyttede 

naturtyper i stærkt ugunstig tilstand. Fiskeri med bundskadende red-
skaber finder sted svarende til næsten 70% af Østersøen og næsten 

90% af Nordsøen. Med andre ord: Det står skidt til under overfladen.

Hans udsagn bygger på en netop udgivet rapport udar-
bejdet i forbindelse med ØKOMAR-projektet, igangsat af 
Villum Fonden, hvor en række forskere fra blandt andet 
NIVA Danmark, Aarhus Universitet, DTU Aqua og Køben-
havns Universitet har kortlagt effekten af menneskelige 
aktiviteter i det danske hav. Og resultatet er ikke mun-
ter læsning: Konsekvensen af effekterne er en alvorligt 
truet biodiversitet. Arterne i havet er under pres, nogle 
har svært ved at finde nok føde og reproducere sig, nogle 
kvæles langsomt og bliver færre, mindre og svagere, og 
nogle af dem vil uddø. Alt sammen med et mere og mere 
ustabilt økosystem til følge, hvis der ikke bliver gjort no-
get nu. 

Rapportens konklusion er ikke enestående. Også i den 
seneste rapportering fra Nationalt Center for Miljø og 

 T E M A  H A V M I L J Ø  
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  G IT T E H O LT ZE

 PE T ER B ERK E

Energi, som udkom i efteråret 2019, er tallene dystre: Syv 
ud af otte af de marine naturtyper i Danmark er i stærkt 
ugunstig tilstand, og ingen af vores havområder har levet 
op til EU’s målsætning om god miljøtilstand senest i 2020, 
sådan som Danmark har forpligtet sig til. 

TRUSLERNE ...  Der er mange årsager til den triste tilstand i 
havet omkring Danmark, fra skibsfart og støj til havbrug 
og undersøisk udvinding af råstoffer, men ifølge Jesper 
Andersen er der to, der topper listen. 

“Den ene er fiskeriets påvirkning af økosystemerne, 
den anden er, at der stadig bliver smidt alt for mange næ-
ringsstoffer ud i havet,” siger han.

Næringsstofferne er kvælstof og fosfor, som kommer 
fra landbrug, byer og industri, og selv om der på både den 

front og i forhold til miljøfarlige stoffer siden 1980'erne er 
gjort “megastore fremskridt”, som Jesper Andersen for-
mulerer det, fylder de forurenende stoffer stadig for me-
get i havet.

Det gør fiskeriet også. Danmark er historisk set en fi-
skerination, og selv om EU til trods for store protester 
fra fiskerierhvervet har strammet fiskekvoterne mere og 
mere for at forhindre overfiskeri, viser rapport efter rap-
port, at der specielt i Nordsøen og Østersøen stadig fiskes 
langt mere, end hvad bestandene i længden kan holde til. 

Samtidig og lige så væsentligt fiskes der i mange om-
råder med den type redskaber, som pløjer havbunden op 
til stor skade for de arter, der lever eller finder føde der.

GLOBAL OPVARMNING.  Og så er der endnu en spiller, som 
især de senere år har presset sig på, og som med FN’s 
klimarapport fra efteråret 2019 manifesterede sig som 
den gæst, der ikke har nogen intentioner om at forlade 
selskabet, tværtimod. Gæsten hedder klimaforandringer, 
og rapporten viste, at havene som følge af de menneske-
skabte klimaforandringer opvarmes langt hurtigere, end 
man hidtil har troet. 

Det gælder også for det danske hav, der oplever nye ar-
ter som følge af de højere temperaturer. Ifølge marinbio-
log og professor Katherine Richardson er det ikke nød-
vendigvis et dårligt økosystem som sådan, der kommer 
ud af det, men det vil være et andet end det, vi er vant til 
og ønsker os.

“Varmere vand betyder, at nogle organismer går til 
grunde, mens andre bevæger sig hen, hvor de ikke normalt 
er. Nordsøen får lige nu masser af nye arter ind, som kom-
mer sydfra, mens de arter, vi er vant til, forsvinder nordpå. 
Vi begynder at miste vores torskearter og får i stedet sar-
diner, og det vil nok betyde meget for danskerne at få deres 
nytårstorsk skiftet ud med sardiner,” siger hun. 

Katherine Richardson peger også på en anden konse-
kvens af klimaforandringernes påvirkning af havet, som 
vi mennesker vil mærke. For de ændringer, der finder sted 
i havet, vil nedsætte dets evne til at kunne optage den 
CO2, vi sender ud i atmosfæren. 

“Havet er der ikke kun til at producere mad til os men-
nesker, det er også med til bevare balancen mellem ilt og 
CO2 i atmosfæren. Der er en tendens til at glemme, hvor 
vigtigt dét er,” siger Katherine Richardson.

 T E M A  H A V M I L J Ø  
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Den truede biodiversitet i Danmarks have har akut brug for ro. Fire grønne 
organisationer foreslår en såkaldt 100/30/10-model, som blandt andet 

indebærer, at 10 procent af det danske hav skal være helt og aldeles urørt. 

LAD HAVET VÆRE I FRED

100 procent af havet skal forvaltes 
bæredygtigt og økosystembaseret. 

30 procent af havet skal være 
beskyttede områder. 

10 procent af havet skal være urørt. 

De tre tal er de bærende søjler i et 
nyt forslag fra Danmarks Naturfred-
ningsforening, WWF Verdensnatur-
fonden, Dansk Ornitologisk Forening 
og Danmarks Sportsfiskerforbund. 
De fire organisationer har døbt for-
slaget 100/30/10-modellen, og mo-
dellen er deres fælles bud på en tre-
punktsredningsplan for de danske 
farvande og biodiversiteten i dem. 

Det løser ikke med et snuptag ud-
fordringerne, men marine beskyt-
telsesområder spiller en afgørende 
rolle for at vende tabet af biodiver-
sitet. Ikke desto mindre har de dan-
ske politikere ifølge de fire miljøor-
ganisationer gennem mange år ladet 
biodiversitet vige for erhverv, og den 
går ikke længere, hvis Danmark skal 
gøre sig forhåbninger om at nå sine 
marine miljømål. På papiret ser det 
fint ud - Miljøstyrelsen har udpeget 

cirka 19 procent af Danmarks knap 
104.000 km2 havareal som beskyttet 
som i blandt andet Natura 2000-om-
råder. Men reelt er det bare få pro-
cent af Danmarks havareal, der er 
beskyttet mod fiskeri med bundslæ-
bende redskaber, som er en af de væ-
sentligste trusler for biodiversiteten 
i havet. 

Det viser en grundig gennemgang 
af status på de beskyttede områder, 
som Danmarks Naturfredningsfor-
ening har foretaget. At virkelighe-
den ser anderledes ud end på papiret, 
skyldes blandt andet, at forvalt-
ningsplanerne for langt de fleste af 
de marine beskyttelsesområder ikke 
er gode nok, siger Aimi Hamberg, 
havmiljørådgiver hos Danmarks Na-
turfredningsforening. 

“Forvaltningsplanerne er meget 
lidt specifikke, der mangler for man-
ge af dem konkrete mål. Derudover 
bør man jo, hvis man udpeger et om-
råde som beskyttet, fjerne de største 
trusler. Det er absurd, at man bare 
udpeger en firkant ude i havet, og så 
gør man ikke noget gennemgribende  
mod truslerne eller indfører foran-
staltninger for at beskytte det, som 

området er udpeget til at beskytte,” 
siger Aimi Hamberg. 

Kritikken af de tidligere regerin-
gers udpegning af beskyttede områ-
der bliver bakket op af marinbiolog 
og professor Katherine Richardson. 

“Danmark har snydt med det, vi 
indmelder som beskyttede områder, i 
den forstand, at vi har valgt at inklu-
dere alle fuglebeskyttelsesområderne 
i dem. Helt ærligt, fugle er ikke ha-
vets natur, de fleste af dem er lige-
som os på besøg. Det giver jeg ikke 
fem flade øre for,” siger hun. 

KUN ADGANG FOR FORSKERE. Det 
vil de fire organisationer med 
100/30/10-modellen lave om på. Og 
det er især det sidste punkt i model-
len, der kan rykke noget: en total-
fredning af 10 procent af havet. 

Det betyder, at der ikke må fiskes 
på nogen måde, med nogen redska-
ber, af nogen mennesker, hverken 
kommercielle fiskere, fritids- eller 
lystfiskere. Der må heller ikke sejles 
med færger eller fragtskibe, med-
mindre det ikke kan undgås ifølge 
eksempelvis regler i Havretskonven-
tionen, og fritidssejlere må kun tøffe 
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 T E M A  H A V M I L J Ø   T E M A  H A V M I L J Ø  

N A T U R  &  M I L J Ø 0 2  :  2 0 2 01 1

igennem med en fart på 5 knob og må 
ikke smide ankret i vandet. 

Med andre ord: De eneste, der vil få 
adgang til at foretage sig noget som 
helst i områderne, er forskere. Om-
råderne skal være urørte for at give 
havet den ro, det ifølge forskningen 
kræver at sikre den marine biodiver-
sitet, men også for at forskere kan 
overvåge, hvad eksempelvis klima-
forandringer betyder for havet. 

I dag er det svært for forskerne at 
gennemskue, om det er fiskeri, global 
opvarmning eller noget tredje, der er 
årsag til en given ændring i havna-
turen. 

Af samme årsag skal de urørte om-
råder hver især være mindst 100 km2 

store for ikke at blive alt for påvirket 
af effekterne udenfor områderne.  

De fire organisationer lægger op 
til, at områderne kan være en del af 
de 30 procent, som ifølge forslaget 
skal være effektivt beskyttede områ-
der, det vil sige, at de modsat i dag 
ikke kun beskytter enkelte arter og 
levesteder, og at de aktiviteter, der er 
negative for biodiversiteten - blandt 
andet fiskeri med bundtrawl - forby-
des. Katherine Richardson er umid-

delbart positiv overfor det ambitiøse 
forslag. 

“Det kunne godt have en effekt på 
biodiversiteten, hvis de 10 procent, 
som skal være urørt hav, er områder, 
der rent faktisk har en værdi. Men 
de skal være valgt med omhu, så det 
ikke ligesom sidst, der var et lignen-
de forslag på banen, bliver områder, 
der er uinteressante i forhold til bio-
diversiteten,” siger hun. 

Hvor områderne skal være, vil or-
ganisationerne bag forslaget ikke 
sætte specifik geografi på, men de 
ønsker, at politikerne handler lige nu.  

“Vi har ikke ret meget tid til at 
skifte kurs, hvis vi vil have noget 
havnatur,” siger Aimi Hamberg. 

Det er miljøminister Lea Wermelin 
(S) enig i. 

“Jeg deler bekymringen i forhold til 
vores havmiljø. Det er rigtig presset 
og har åndenød mange steder, og den 
alarmklokke, der ringer nu, er jeg 
enig i - der er blevet gjort for lidt i 
for lang tid,” siger Lea Wermelin. 

Havmiljøet er i 2020 på agendaen 
på Christiansborg i flere regier. Dels 
er der som en konsekvens af EU’s di-
rektiv om maritim fysisk planlæg-

ning gang i udarbejdelsen af Havplan 
Danmark, som skal træde i kraft i 
2021 og danne grundlaget for koor-
dineringen af, hvordan vi i Danmark 
anvender vores hav. 

Dels skal Folketinget i løbet af 2020 
forhandle en såkaldt natur- og biodi-
versitetspakke på plads, som blandt 
andet går ud på at implementere en 
ny naturbeskyttelseskategori, natur-
zonen, hvor naturen skal være natur 
for naturens egen skyld.

Om 100/30/10-modellen vil blive 
indført, kan Lea Wermelin dog ikke 
komme ind på på nuværende tids-
punkt. 

“Vi er i gang med at se på alle for-
slagene, og jeg er meget glad for de 
konkrete bud på, hvordan vi hjælper 
vores havmiljø, så vi kan diskutere 
ud fra dem. Jeg er meget lydhør over-
for det faglige grundlag, som blandt 
andet organisationerne kommer med 
som supplement til det arbejde, vi al-
lerede selv er i gang med. For vi er  i 
en situation, hvor havet er ekstremt 
presset, og der er lang vej endnu, så 
det er nødvendigt, at der nu bliver 
gjort mere, end der er blevet gjort 
hidtil,” siger Lea Wermelin.

 T E M A  H A V M I L J Ø  
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FISK SKÅNSOMT, OG 
FISK BÆREDYGTIGT

Overfiskeri og fiskeri med blandt andet bundtrawl er to af de 
helt store syndere i havets ringe tilstand. Det skal der gøres op 
med, mener Danmarks Naturfredningsforening, som efterlyser 
bæredygtige fiskekvoter, mere kameraovervågning på kutterne 

samt forbud mod bundtrawl i sårbare områder. 

I
efteråret 2019 
gjorde marin-
biolog og chef 

for Øresundsakvariet, Jens 
Peder Jeppesen, en helt 
særlig opdagelse. 

I forbindelse med un-
dervisning af en gymna-
sieklasse fangede han en 
eftermiddag i september 
usete mængder af tor-
skeyngel i Øresund. I 
hundredvis af små torske-
børn var der, hvilket in-
dikerede en særdeles god 
gydeårgang. Efter at have 
undersøgt de unge torsks 
tilstand konkluderede Jens 
Peder Jeppesen, at denne 
positive udvikling for tor-
skebestanden i Øresund 
måtte have en helt bestemt 
årsag. 

“I Øresund er der bevi-

seligt op til 50-70 procent 
flere voksne torsk end i 
andre områder i Danmark. 
Forbuddet mod bundtra-
wl fra 1932 har givet hav-
bunden fred og derfor en 
overdådighed af uspolerede 
levesteder med fantasti-
ske fødemuligheder. Det 
er, hvad der sker, når man 
over en menneskealder be-
handler et havområde med 
respekt,” siger Jens Peder 
Jeppesen. 

Øresund er imidlertid 
bare en lille del af det dan-
ske farvand og en sjælden 
solskinsplet i et ellers dy-
stert billede af havmiljøet. 

Danmark er en ældgam-
mel fiskerination. Med ha-
vet lige udenfor døren har 
fiskeri i generationer væ-
ret et vigtigt og traditions-

bundet erhverv repræsen-
teret af vejrbidte fiskere, 
der i al slags vejr er stæv-
net ud på havet og er vendt 
retur på kuttere spækket 
med sprællende fisk.    

Men fiskeri i danske far-
vande er ikke kun en ro-
mantisk fortælling om et 
stolt erhverv og et stykke 
maritimt Danmarkshisto-
rie. Det påvirker også hav-
miljøet negativt. Blandt 
andet fordi mange kuttere 
er afløst af store fartøjer, 
der i blandt andet Nordsø-
en og Kattegat fisker med 
tunge bundtrawl. 

Adskillige internationale 
og danske studier foretaget 
af for eksempel DTU Aqua 
og Aarhus Universitet har 
dokumenteret, at tunge net 
eller trawlposer, der slæ-

bes hen over havbunden, 
river planter og sten op og 
gør det svært for arterne 
at leve, gyde, gemme sig 
og finde føde på havbun-
den. Det fører til mindre 
biodiversitet og færre dyr i 
økosystemet i dybet. Eller 
som Jens Peder Jeppesen 
forklarer det: 

“Livsgrundlaget i havet 
er de øverste 15-20 centi-
meter af havbunden. Det er 
havbundens tilstand, der 
er afgørende for, om fisk 
og dyr kan leve der – om 
det er en ødelagt mudder-
bund eller en oase af mud-
derbund, hvor det myldrer 
med liv som i Øresund. Det 
er ekstremt effektivt fi-
skeri at bruge bundtrawlet, 
men det er det kun i en 
kort årrække, for så er det 

Det er absurd, at 
man bare udpeger en 
firkant ude i havet, og 
så gør man ikke noget 
gennemgribende mod 

truslerne ...

HAVMILJØRÅDGIVER 
HOS DANMARKS 

NATURFREDNINGSFORENING

AIMI HAMBERG
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F A K T A

Havet producerer godt 
 HALVDELEN AF DEN ILT, 

klodens befolkning har brug for. 

Havet dækker over 
 70 %  af jordens overflade.

 DANMARKS HAVAREAL  dækker 
103.127 km2. Til sammenligning er 

vores landareal 42.933 km2.

Ingen steder i Danmark er der
  LÆNGERE END 52 KILOMETER til havet. 

Havet rummer over  99 %  af 
biosfæren – dvs. det rum, hvor levende 

organismer trives. 

 HAVET OPTAGER   hvert år mere end  90 % 
af den menneskeskabte “overskudsvarme”.  
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slut. Det er dokumenteret 
igen og igen – man KAN 
ikke skrabe bunden uden 
at ødelægge livsgrundlaget 
i den.” 

Jens Peder Jeppesen illu-
strerer det med et eksem-
pel på udseendet af fiskene 
i Østersøen, som for nylig 
er blevet vist i medierne.

“Da jeg så billeder af 
dem, var jeg rystet over, at 
de var så tynde, at man kan 
se igennem dem, og havde 
kæmpehoveder. Det skyl-
des, at de ikke får nok at 
spise, for man har jo i 40-
50 år systematisk fjernet 
fødegrundlaget for dem,” 
siger han og fortsætter:

“Østersøens økosystem 
er tæt på kollaps. Mæng-
den af torsk er på et histo-
risk minimum, og de torsk, 
som er tilbage, er af en så-
dan størrelse, at de ikke ef-
fektivt kan producere nye 
kraftige gydeårgange, da 
det er de største torsk, som 
gyder de bedste og mest 
livsduelige æg. De torske-
unger, som er så heldige at 
komme på finnerne, kan se 
frem til et udsultet teen-
age- og voksenliv, da de 
frugtbare bundmiljøer ikke 
findes mere.”

FORBUD PÅ 30 PROCENT AF 

HAVET.  Der er i Danmark 
igangsat flere tiltag mod 
fiskeri med bundslæbende 
redskaber, blandt andet i 

fiskerierhvervet, hvor man 
i 2014 dannede Foreningen 
for Skånsomt Kystfiskeri 
(FSK), som i dag har med-
lemmer over hele landet, 
der kun fisker med redska-
ber, der ikke skader miljøet 
under havoverfladen. 

I Danmarks Naturfred-
ningsforening er man glad 
for fiskerierhvervets øgede 
fokus på at fiske skånsomt, 
men kæmper også for mere 
politisk handling og ønsker 
blandt andet et forbud mod 
bundslæbende redskaber 
i 30 procent af det danske 
havareal. 

Målet er, at de 30 procent 
er områder, hvor der enten 
er særlige naturhabitater 
eller levesteder for særlige 
arter, og altså ikke såkaldt 
døde områder, hvor der i 
forvejen ikke trawles.

“Det er selvfølgelig en 
udfordring for fiskerier-
hvervet, hvis man udpeger 
områder, som i dag trawles 
intensivt, men man skal 
i hvert fald ikke undgå at 
udpege områderne, fordi 
der fiskes lige der. Natu-
ren og biodiversiteten skal 
have førsteprioritet i be-
skyttede områder,” siger 
havpolitisk seniorrådgiver 
hos Danmarks Naturfred-
ningsforening, Cathrine 
Pedersen Schirmer. 

Miljøminister Lea Wer-
melin (S) er enig i, at 
havmiljøet er presset af 

blandt andet fiskeri med 
bundslæbende redskaber.

“Det at fiske med bund-
trawl er en af de pres-
faktorer, der er på vores 
havmiljø, og derfor er det 
vigtigt for mig, at vi frem-
mer det bæredygtige fi-
skeri med mere skånsomt 
fiskeri, som vi ved ikke har 
samme påvirkning på øko-
systemerne i havet. Der er 
allerede lavet én bred afta-
le i Folketinget om, hvor-
dan man kan fremme det 
skånsomme fiskeri, men vi 
kigger på, hvad man ellers 
kan gøre, så effekterne af 
fiskeri bliver mindre. Præ-
cis hvordan og hvor vi skal 
gøre det, er ikke på plads 
endnu, men vi er i gang 
med at se på mulighederne 
for at udpege flere beskyt-
tede områder i blandt an-
det Nordsøen og den cen-
trale Østersø,” siger Lea 
Wermelin.

KVOTER OG ADFÆRD. Fiskeri 
med redskaber, der for-
styrrer havbundens natur-
lige liv, er ikke den eneste 
fiskerirelaterede trussel 
mod havmiljøet. Det er 

også det faktum, at der 
bliver fisket for meget.

Ifølge FN er en tredjedel 
af fiskebestandene i ver-
den udsat for overfiskeri, 
og for Danmarks vedkom-
mende er det 41 procent i 
blandt andet Nordsøen og 
Kattegat, mens bestandene 
i Østersøen er de hårdest 
pressede med 50 procent 
overfiskeri.

Hvor meget der må fan-
ges af hvilke fisk, be-
stemmer de fiskekvoter, 
som hvert år forhandles 
på plads af EU’s fiskeri-
ministre på baggrund af 
biologiske anbefalinger fra 
ICES, Det Internationale 
Havundersøgelsesråd. 

I 2020 endte forhandlin-
gerne med højere kvoter, 
end hvad ICES anbefalede, 
blandt andet i Kattegat, 
hvor ICES opfordrede til 
fuldt stop for fiskeri ef-
ter den truede torsk, men 
hvor kvoten endte med 130 
tons torsk som bifangst for 
ikke at gøre det umuligt 
for Læsø-fiskerne at fange 
jomfruhummere, som det 
er svært at få i nettet uden 
også at få enkelte torsk 

Naturen og 
biodiversiteten 

skal have 
førsteprioritet 

i beskyttede 
områder.

HAVPOLITISK 
SENIORRÅDGIVER HOS DN

CATHRINE PEDERSEN 
SCHIRMER
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HVAD MÅ MAN (IKKE) 
I DE BESKYTTEDE OMRÅDER? 

A K TI V ITE T 30 % 10 %

Jagt +/– –

Tang- og muslingebrug +/– –

Fiskeopdræt til havs – –

Kommercielt fiskeri med 
bundslæbende redskaber

– –

Kommercielt fiskeri med passive redskaber +/– –

Fritidsfiskeri 
(rekreativt fiskeri med redskaber) 

+/– –

Lystfiskeri (rekreativt fiskeri med stang) +/– –

Råstofindvinding (sand, ral, olie og gas etc.) – –

Infrastruktur (rørledninger, kabler, 
vindmølleparker, offshore platforme etc.) 

– –

Fjernelse af havbund (f.eks. opfyldning,
klapning og etablering af kunstige øer) 

– –

Erhvervssejlads (færger, shipping etc.) +/– –

Fritidssejlads (maks hastighed 
5 knob ved motorsejlads) 

+ +*

Videnskabelig forskning + +

–
En aktivitet kan ikke tillades, dog med den begrænsning, at der kan være 
internationale bindinger, som DK ikke forventeligt vil kunne ændre på, 
f.eks. regler i Havretskonventionen om sejlads.

+/–
Afgøres af en konsekvensvurdering med omvendt bevisbyrde ud fra for-
sigtighedsprincippet med mulige begrænsning i omfang, rum og tid (f.eks. 
gydelukkeperioder, redskabsbegrænsninger)

*
Ingen ankring tillades indenfor referenceområderne, kun gennemsejling.

med. 
Danmarks Naturfred-

ningsforening havde helst 
set, at ICES' anbefaling 
blev fulgt, men bifalder til 
gengæld fiskeriminister 
Mogens Jensens indførelse 
af kameraovervågning på 
kuttere i Kattegat, som han 
fik godkendt af EU i samme 
ombæring som kvotefast-
sættelsen. 

Kameraovervågningen 
har til formål at få et bedre 
overblik over bifangsten af 
torsk og derved bestandens 
størrelse, og at det vir-
ker, er Cathrine Pedersen 
Schirmer slet ikke i tvivl 
om.

“Man kan se både fra 
studier fra udlandet og i 
forsøgsprojekter på DTU 
Aqua, hvor kuttere har haft 
kameraer monteret, at det 
betyder en adfærdsændring 
hos fiskerne. At de faktisk 
begynder at undgå områ-
der, hvor de ved, at de vil 
få en stor bifangst. Det vil 
vi gerne se mere af,” siger 
Cathrine Pedersen Schir-
mer.

En hjørnesten i den euro-
pæiske fiskeripolitik er den 

såkaldte landingsforplig-
telse, som forbyder udsmid 
af fisk. Hensigten med den 
er at sætte en stopper for 
unødigt spild af fisk og 
at fremme mere selekti-
ve fangstmetoder, og helt 
konkret betyder det, at det 
skal dokumenteres, hvad 
en fisker har fanget, fang-
sten skal modregnes i kvo-
ten, og den skal med i land. 
Også selv om fiskene ikke 
giver den store profit, for-
di de er for små til at blive 
solgt som spisefisk. 

Men ifølge rapporter fra 
både Det Europæiske Fi-
skerikontrolagentur (EFCA) 
og Fiskeristyrelsen er der 
problemer hos nogle fiske-
re med at overholde regler-
ne for landingsforpligtel-
sen, og Fiskerikontrollen 
har så få ressourcer, at un-
der 1 procent af det årlige 
antal fangstture i 2018 blev 
kontrolleret. 

Elektronisk overvågning 
handler for Danmarks Na-
turfredningsforening dog 
ikke kun om at sikre, at 
landingsforpligtelsen bli-
ver overholdt, og at fiskerne 
ændrer adfærd. Det handler 

i lige så høj grad om mulig-
heden for at dokumentere 
og hjælpe forskere.

“Med kameraer kan de på 
sigt lave bedre bestands-
vurderinger. De kan se, 
hvor mange og hvilke fisk 
der bliver fanget, om der 
for eksempel ryger rokker 
eller andre sårbare arter 
med ind. Optagelserne kan 
hjælpe forskningen og også 
fiskerne rigtigt meget til 
at dokumentere, hvordan 
vores hav har det, og hvor 
mange fisk der reelt er der-

ude,” siger Cathrine Peder-
sen Schirmer.

Fiskerierhvervet er vold-
somt imod indførelsen af 
elektronisk overvågning, 
og 40 fiskere har blandt 
andet markeret deres util-
fredshed med en protest-
sejlads gennem Limfjor-
den. Ifølge et åbent brev fra 
Danmarks Fiskeriforening 
til fiskeriminister Mogens 
Jensen (S) er kameraover-
vågning en unødig mis-
tænkeliggørelse af dansk 
fiskeri. 
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En af de største trusler mod det danske farvand er danskernes 
manglende respekt for havets natur. Det mener marinbiolog og 
professor Katherine Richardson, der savner mere forståelse hos 
den helt almindelige dansker for, at vi også har natur i havet. 

“HVIS BEFOLKNINGEN VIL DET, 
VIL POLITIKERNE DET OGSÅ”

V
i sejler på det. Vi svøm-

mer i det. Fisker, dykker, 
bader, ser på det, lytter til 

det, betages af det, lever af det. 
Havet er tæt på danskerne. Vi har 

over 7.000 kilometer kystlinje, og 
ingen danskere bor længere end 52 
kilometer fra havet. Men hvad der 
foregår under de brusende eller blide 
bølger, ser vi ikke. Vi ser overfladen, 
vi ser ikke den vældige natur under 
den, og derfor ser vi heller ikke, at 
den natur lider. Og når vi ikke ser 
det, optager det os ikke. Det er med 
andre ord ude af øje, ude af sind. 
Det mener marinbiolog og professor 
Katherine Richardson.  

“Alt andet lige er havet et fremmed 
miljø for os. Vi ville ikke overleve ret 
længe, hvis vi blev kastet ud et sted, 
hvor vi ikke kunne vade i land. Na-
turen her foregår på andre præmis-
ser, og vores sanser er ikke i stand 
til at se meget af den natur. Der er 
lige så meget planteaktivitet i havet, 

som der er på landjorden, men det 
finder sted hos nogle organismer, der 
er så små, at vi ikke kan se dem med 
det blotte øje. Det gør dem imidlertid 
ikke mindre interessante eller vigti-
ge,” siger Katherine Richardson. 

Det sidste er det væsentlige, fastslår 
marinbiologen. For ganske vist er hun 
heller ikke personligt i stand til at se 
langt ned i det våde element, men som 
en af landets førende klimaforskere 
ved hun, hvor galt det står til dernede. 
Og hun savner, at danskerne får mere 
forståelse og respekt for naturen i ha-
vet, for det er via befolkningen, der 
kan ske ændringer til fordel for havet, 
mener hun. 

Det er ganske vist politikerne, der 
laver de love, der beskytter havet, 
men selv om de danske politikere ef-
ter Katherine Richardsons opfattelse 
har været uambitiøse på havmiljøets 
vegne, kan man ikke lægge hele an-
svaret for havets sørgelige forfatning 
på politikerne.

B L I V  K L O G E R E  P Å  H A V E T

Tilmeld dig gruppen “Vores hav” på Facebook. 
Tilmeld dig Danmarks Naturfredningsforenings nyhedsbrev om havet. 

&

“Danskerne har jo ikke insisteret 
på, at de ville det anderledes, vel?” 
siger hun. 

MANGEL PÅ VIDEN. I sommeren 2019 
iværksatte Danmarks Naturfred-
ningsforening sammen med tre an-
dre grønne organisationer kampag-
nen Red Havet og fik i den forbindelse 
lavet en MEGAFON-undersøgelse, der 
viste, at mens 94 procent af dansker-
ne føler en tilknytning til havet, var 
over halvdelen af de adspurgte i un-
dersøgelsen ikke klar over alvoren i 
de forringede tilstande i selvsamme 
hav. Katherine Richardson anerken-
der til en vis grad, at det blandt andet 
handler om uvidenhed. 

“Visse områder i Nordsøen bliver 
bundtrawlet flere gange om året. Hvis 
vi kunne se det i vores egen baghave, 
ville vi aldrig tillade det,” siger hun.

Det er ikke kun ødelæggelsen af 
havbunden, vi ikke ser og reagerer på, 
det er også andre former for fiskeri. 
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I 2019 blev det tilladt at fiske kom-
mercielt efter søstjerner i Limfjorden 
med henblik på at omdanne dem til 
grisefoder. En tilladelse, Katherine 
Richardson er indædt modstander af. 

“Det er ikke problematisk som så-
dan, fiskeriet er kun tilladt i et min-
dre område, som allerede er dybt for-
urenet af menneskelige aktiviteter i 
Limfjorden, men det handler om den 
manglende respekt for naturen i ha-
vet,” siger hun. 

“Der var artikler i aviserne under 
overskrifter som 'Danske fiskeres pla-
geånd bliver til grisefoder', men sø-
stjerner er ikke til for at være en plage 
for danske fiskere. De har altså en rol-
le at spille i naturen, og det er fuld-
stændig galimatias at forestille sig, 
at fangst af fritlevende marine arter 
kan være en såkaldt løsning i forhold 
til den danske griseproduktion. Der er 
jo protein i alt, så man kan også fange 
en vild fugl og bruge den til grisefoder. 
Det ville befolkningen jo aldrig accep-
tere,” siger Katherine Richardson. 

AFFALD. Et er vores opråb eller mangel 
på samme til politikerne, noget andet 
er vores adfærd som forbrugere. Alt 
det, vi gør, alt det, vi køber, alt det, 
vi smider væk. Og alt det menneske-
skabte affald, der som en konsekvens 
af det, vi gør, køber og smider væk, 
havner i havet.  

“Havets problemer er i høj grad 
også et spørgsmål om affald,” siger 
Katherine Richardson. 

“To tredjedele af jorden er dækket 
af hav, så i bund og grund kan vores 
affald kun havne der. Pesticider fra 
landbruget, olien fra vores biler, hvis 
den ikke bliver fanget og behandlet, 

plastik, drivhusgasaffald. Alt havner 
i havet.”

Drivhusgasaffald er for eksempel 
CO2 i atmosfæren, og meget af det 
ender i havet med så høj hastighed og 
i så store mængder, at havet ikke kan 
følge med. 

Hertil kommer, at vi som danskere 
er alt andet end respektfulde overfor 
havet. Danmark er således et af de 
lande i Europa, der udleder mest CO2 

per indbygger. Også denne tvivlsom-
me rekord handler ifølge Katherine 
Richardson til dels om, at vi ikke di-
rekte ser konsekvenserne. 

“I tidligere primitive samfund, hvor 
folk også brugte løs af naturen, levede 
de så tæt på den, at de kunne se ef-
fekterne af at fælde for mange træer 
eller af at forurene vandet - for gjorde 
de det, ville der ikke være flere træer 
at fælde, som kunne give dem bræn-
de, eller de ville blive syge af det for-
urenede vand. Så lavede de regler, der 
gjorde, at det ikke skete. I dag, hvor 
vi lever i en globaliseret økonomi og 
ikke kan se effekterne af det, vi gør, 
agerer vi ikke ansvarsbevidst i for-

Havets 
problemer 

er i høj 
grad også et 
spørgsmål 
om affald.

MARINBIOLOG OG 
PROFESSOR

KATHERINE
 RICHARDSON

hold til påvirkningerne. Og slet ikke i 
havet, hvor vi ikke kan se det,” siger 
Katherine Richardson. 

Det handler ifølge hende dog ikke 
kun om havet, det handler om bære-
dygtighed hele vejen rundt.  

“Hele bæredygtighedsudfordringen 
ligger i det spændingsfelt, at det, der 
forbedrer menneskelig velfærd, som 
regel er på bekostning af vores na-
turressourcer,” siger hun. 

“Vi overforbruger af vores natur-
kapital, og selv om vi kan leve højt 
på det, vi har, i lang tid, vil vi på et 
eller andet tidspunkt ramme bunden. 
Og det er det, vi er i gang med nu, 
for trenden for klima og biodiversi-
tet er i en nedadgående retning. Så vi 
er nødt til at begynde at bruge vores 
ressourcer så effektivt som muligt - 
og så må vi betragte dem, som om det 
var vores penge. Du og jeg vil jo ikke 
bruge flere penge på noget end højst 
nødvendigt, men vi bruger flere na-
turressourcer, end nødvendigt er for 
at opretholde vores levestandard. Og 
det ender i mange tilfælde i sidste 
ende med at gå ud over havet.”



 T E M A  H A V M I L J Ø   T E M A  H A V M I L J Ø  

N A T U R  &  M I L J Ø 0 2  :  2 0 2 01 8

ET UDVALG AF 
FISKEMETODER

 BUNDTRAWL 
Trækkes efter en eller to både og 
er et stort redskab, som slæbes hen 
over og skærer mange centimeter 
ned i havbunden. Er designet til at 
fange fisk, der lever på eller nær 
havbunden.

 LANGLINER 
Liner, der kan være op til flere kilometer lange, 
hvor kroge med madding hænger jævnt fordelt. 
Bruges til at fange tun, hellefisk, laks eller torsk.

 STANG OG LINE 
Bruges især til at fange tun og 
andre store pelagiske arter, en 
fisk ad gangen.

 TEJNER OG FÆLDER 
Netkasser med en kegleformet indgang, 
der sænkes ned på havbunden og fyldes 
med lokkemad for at fange skaldyr som 
hummere og krabber.

 PELAGISK TRAWL ELLER FLYDETRAWL  
Et tragtformet net, der trækkes efter en 
eller flere både i frie vandmasser. Bruges 
til at fange stimefisk som f.eks. sild, tobis 
og makrel.
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HVAD KAN DU 
GØRE FOR HAVET?
Det er især politikerne på nationalt og internationalt 
niveau, der har indflydelse til at ændre på de 
faktorer, der påvirker havets tilstand, men man kan 
også som helt almindelig borger gøre sin lille del.

1. SÆNK DIT FORBRUG AF DE PRODUKTER, 
DER UDSPYR MEST CO

2

Flyrejser, produktion af okse- og lammekød og hyppig 
udskiftning af forbrugsvarer som elektronik, tøj og byg-
gematerialer er bare noget af det, der udleder CO

2
. Vær 

mere bevidst om dit forbrug. 

2. LAD VÆRE AT BRUGE HAVET SOM 
SKRALDESPAND 
Det giver næsten sig selv, men vil du passe på havet, skal 
du undlade at smide noget som helst i det - herunder 
plastik, madrester og cigaretskod. 

3. BRUG DIN SKRIFTLIGE STEMME
Med din stemme kan du være med til at påvirke politi-
kernes beslutninger. Enten i stemmeboksen eller med 
underskriftsindsamlinger.

4. KØB SKÅNSOMT OG LOKALT FANGET FISK
Bed din fiskehandler om en skånsomt fanget fisk. Dvs. 
at den ikke er fanget med bundslæbende redskaber, 
men eksempelvis via garn. Fisk mærket MSC er ikke 
nødvendigvis fanget skånsomt, da mærket tager hensyn 
til bestand, men ikke fangstmetoden.   

5. UNDGÅ SOLCREME MED 
KEMIKALIER OG PRODUKTER, DER 
INDEHOLDER MIKROPLASTPARTIKLER
Solcreme indeholdende kemikalier som oxybenzone og 
titandioxid som UV-filter kan skade koraller og andre dyr 
og planter, når du bader i havet smurt ind i cremen. Brug 
for eksempel solcreme med Svanemærket i stedet.

 GARNFISKERI 
Drivgarn er et net, der sættes på åbent hav 
og danner en væg, der fanger forbipasse-
rende fisk. 
Sættegarn fæstnes med ankre til havbun-
den og bruges til at fange f.eks. rødspætter, 
skrubber, torsk, sej og kulmule.

 SNURPENOT 
Et lodret net, der lægges ud omkring en stime 
fisk, hvorefter underkanten snøres sammen. 
Bruges til at fange tætte stimer af fisk, der 
lever på moderat vanddybde (pelagisk), som 
makrel, sild og brisling. Not, som bruges til 
dybder ned til 100 meter, er et af de største 
redskaber indenfor garnfiskeri og kan fange 
mere end 1.000 tons fisk i en indhaling.

 SKRAB 
Stive konstruktioner, der trækkes over hav-
bunden for at høste bløddyr såsom muslinger 
og østers. En stang foran rammen løsner skal-
dyrene, når den trækkes over sedimenterne. 
Hydrauliske skrabere bruger vandstråler, der 
løsner skaldyrene.
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DRAGEDYR TIL LANDS ...

... OG TIL VANDS
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om en søvnig, stivbenet 
morgengymnast bøjede 
jeg mig knirkende ned 
for at løfte hundens drik-
keskål op, så jeg kunne 
forny de våde varer, da 
jeg pludselig fik øje på 
et lille dyr, som dyrke-

de, hvad der lignede hundesvømning 
i skålen. Alle fire ben var i funktion, 
mens halen svingede som et ror.

Og så var jeg vågen.
Jeg stod ansigt til snudespids med 

en lille våd vandsalamander.
Med stoisk ro, som om den befandt 

sig i sit eget badeværelse, tog den 
sig et karbad i schæferens vandskål, 
og så vidste jeg, at der var forår på 
alle hylder. Den lille vandsalaman-
der havde sat kurs mod sit vandhul, 
hvor ynglesæsonen kaldte med sti-
gende temperaturer, da den på sin 
rute brugte hundens drikkevand som 
stoppested og rasteplads på vejen 
mod det store paddevand.

PÅ VANDRING FRA KÆLDERDYBET. Hele 
vinteren havde salamanderen lig-
get et fugtigt sted under en sten, 
en træstub eller måske i min mørke 
kælder, der ærligt talt godt kunne 
trænge til en kærlig håndværker-

hånd med efterfølgende fradrag. Et 
vejrskifte til regn og tocifrede varme-
grader havde motiveret salamanderen 
til at begive sig af sted. Fugtigt og lunt 
vejr fremmer forståelsen og får rejsen 
til at glide glat, når man er en sal-
amander på gåben.

Det er de færreste mennesker, som 
oplever salamandrenes vandrin-
ger fra paddernes vinterkvarterer til 
de vådområder, hvor de parrer sig 
og lægger æg. For ligesom frøer og 
skrubtudser vandrer salamandre i 
ly af natten, og de holder lav profil. 
Det er som regel kun, hvis der sker 
en massakre på landevejen, hvor bil-
trafikken dræber salamandre, som 
har forsøgt at krydse asfaltens ørken 
for at nå deres ynglevand, at man op-
dager de små padders eksistens. Sa-
lamandre bruger de samme ruter år 
efter år, uanset der er en vej eller ej. 
Og uanset farerne forude.

LIGESOM ÅLEN MÅ MAN SNO SIG. Når sa-
lamanderen ankommer fra sine un-
derjordiske gemakker til forårets fer-
ske vande, bliver den glat og god til 
at sno sig som en ål. Som landkrabbe 
har salamanderen en blød, men ro-
bust fløjlshud, som kan forhindre, 
at den bliver tør som en mumie. For 

De ligner drager, men de er padder, der kan kunsten at 
leve i to verdener. Danmarks salamandre har landlov i 

vinterhalvåret, men om foråret tager de våddragt på. Så 
står de til søs for at lade foråret og sommeren springe ud i 

frugtbarhed med en ny generation i damme og vandhuller.

enden af vandringen gælder det om 
at føre et aktivt liv med kurmageri 
og parring under vandets overfla-
de. Hannernes haler bliver bredere, 
og der skrues op for farverne under 
bugen, mens den savtakkede kam på 
ryggen bliver rejst til narrestreger.

Men det er benhårdt at være en blød 
salamander i det danske kulturland-
skab, hvor op imod ni ud af ti små-
søer, moser og mindre vådområder 
er drænet og dyrket væk de seneste 
cirka 150 år. Ja, der er hele egne, hvor 
alle vandhuller er væk, så padderne 
næppe forstår et kvæk. Bestandene 
af stor og lille vandsalamander er 
gået markant tilbage i Danmark, og 
naturligt nok er tilbagegangen sket 
i takt med, at dyrenes levesteder er 
forsvundet. En ændret landbrugs-
drift i store monotone landskabsfla-
der har haft en negativ indvirkning 
på salamandrenes liv.

GØDNING LAMMER OG DRÆBER. 

“Salamandre kan ikke tåle pestici-
der eller kunstgødning. Bare de får 
et lille gødningskorn på sig, bliver de 
lammet og dør. De er gået markant 
tilbage i det dyrkede landskab, hvor 
dræning og intensiv landbrugsdrift 
med brug af gifte og større mængder 

  Den farvestrålende 
bjergsalamander er sjælden i 
Danmark, hvor den kun findes i den 
østlige del af Sønderjylland.

  Lille vandsalamander er den mest 

TRE ARTER VANDSALAMANDRE
almindelige, og den findes stort set over hele 
landet bortset fra Rømø, Fanø og Læsø.

  Stor vandsalamander er udbredt over det 
meste af Danmark bortset fra visse øer som 
for eksempel Rømø, Fanø, Anholt og Læsø.
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af kunstgødning mange steder har 
ødelagt deres levevilkår,” siger Peer 
Ravn, der er biolog i konsulentfirma-
et Amphi Consult, som rådgiver na-
turmyndigheder, Forsvaret og private 
lodsejere i naturpleje og overvågning 
af tilstanden derude.

“Både lille og stor vandsalamander 
er i fortsat tilbagegang i Danmark. 
De er dog endnu vidt udbredte og bli-
ver ikke betragtet som truede arter, 
om end deres livsrum er skrumpet. 
Den lille vandsalamander findes stort 
set overalt i landet, mens dens større 
slægtning hører til i vandhuller, søer 
og moser på egne med fede jorder 
øst for israndslinjen gennem Jylland. 
Den sjældne bjergsalamander lever i 
skovsøer på egnen omkring Aaben-
raa, hvor dens levevilkår er stabile,” 
siger Peer Ravn.

 
FISK OG ÆNDER ER DØDSFJENDER. Man 
kan give salamandre en håndsræk-
ning ved at genskabe småsøer og 
våde lavninger, så der 
bliver flere 

ynglevande. Ja, selv en lille havedam 
kan bane en vandvej for en ny gene-
ration af salamandre.

“Det forgangne våde vinterhalvår 
fyldte mange af landskabets lavnin-
ger med vand, der gav ekstra mulig-
heder for liv i mange padders leveom-
råder. Rigelig nedbør er kun en fordel 
for salamandre, frøer og tudser. Hvis 
man vil hjælpe salamandrene med 
en lille dam eller sø i haven, er det 
vigtigt, at man ikke sætter guldfisk 
ud i dammen. Fisk er salamandrenes 
fjende nummer et. De æder både æg 
og larver. Også udsætning af ænder 
i et vandhul ødelægger vilkårene for 
salamandre,” siger Peer Ravn.

Kvaliteten af de tilbageværende 
vådområder i det danske landskab er 
generelt blevet ringere for salaman-
dre og flere andre padder. Måske er 
der på søbredden plantet træer, som 
skygger og gør vandhullet køligere, 
så salamandrenes æg og larver ikke 
kan udvikle sig. Padderne skal have

 lys og lunt vand. Og de 
vil gerne have et 

fugtigt krat 
af pil i

nabolaget, hvor de kan overvintre 
under en sten eller en trærod.

VANDFIRBEN OG MOSENS ØGLER. Mange 
mennesker, der første gang ser en 
salamander, tager den for at være 
et firben. Og et gammelt udtryk for 
de små padder er da også vandfir-
ben. På flere danske egne har sa-

lamandrene heddet “moseøgler” 
eller “øglepadder”. På Sjælland 
hed de “langhaler”, og på Ærø 
kaldte man salamanderen for en 
“klintørk”, mens den på Møn 
hed en “hvisle”. Kær padde har 
mange navne.

I juni har de voksne sa-
lamandre gjort deres pad-
depligt ved at sende en ny 
generation af sted. De sal-
amandre, der var tidligst på 
færde og frierfødder, er allere-
de gået på land igen, men frem 

til august-september vil man 
kunne opleve vandrende padder, 

som begiver sig fra yngledammen 
til vinterkvarteret. På vejen jager 

de regnorme og snegle, der er mindst 
lige så langsomme, som de selv er på 
land. Salamandre er i udpræget grad 
til en menu af slowfood. 

Det er kun i få måneder af året, at 
salamandrene er vandbaserede. 
Det meste af tiden lever de på land, 
hvor de ligger i skjul under sten eller 
trærødder. Voksne salamandre har 
lunger, men kan optage ilt gennem 
huden, når de tilbringer tiden i vand. 
De skal dog til overfladen en gang 
imellem for at ånde. Salamandrenes 
larver ånder ved hjælp af gæller.
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Lille vandsalamander er som 
alle andre danske padder gået 
kraftigt tilbage i antal, men 
arten er ellers ikke kræsen 
med sit levested. Vandet i en 
salamanderdam behøver ikke at 
være klart som kildevand. Bare 
salamanderen er fri for fisk og 
udsætning af andefugle, skal 
den nok klare sig. Her er den dog 
blevet til føde for en rørdrum.
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FAKTA OM VANDSALAMANDRE

Salamandre 
kan ikke tåle 

pesticider eller 
kunstgødning. 

Bare de 
får et lille 

gødningskorn 
på sig, bliver de 
lammet og dør.

BIOLOG I 
AMPHI CONSULT

PEER R AVN

  I Østdanmark skønnes stor vandsa-
lamander at leve i 10-30 procent af 
alle vandhuller.

  Lille vandsalamanders levevis gør den 
mere robust end stor vandsalaman-
der.

Den lille lever nemlig sit liv nær bunden 
af vandhullet, mens den store svømmer 
frit i vandet på jagt efter bytte.

  Denne svømmende adfærd gør stor 
vandsalamander udsat for fjender i 
skikkelse af hejrer, andefugle og fisk.
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Når man er vokset op på kanten af Store Vildmose som søn af en retskaffen nordjysk 
politiassistent og med frk. folkeskolelærerinde Christine Petersen, der kunne navnene 
på alle planterne, som venlig nabo, så er ens livsbane jo nærmest skæbnebestemt fra 
barnsben, men egentlig skulle Kaj Sand-Jensen have været civilingeniør. 

DEN STANDHAFTIGE 
NATURHISTORIKER
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  H ELG A T H EILG A A R D

fter studentereksamen fra gymnasiet i 
Nørresundby i 1969 indskrev han sig da 
også på DTU i Lyngby nord for Køben-
havn. Imidlertid mødte han aldrig op. 
I sidste sekund besindede han sig og 
flyttede til Aarhus for at læse biologi. 

“Det var et valg af lyst,” hævder han. 
“Biologi kunne ledsages af oplevelser og 
glæde ved naturen, og samfundsnytte 
afhænger jo af øjnene, der ser.” 

Den bemærkning om samfundsnyt-
ten er karakteristisk for den stand-
haftige naturhistoriker, som Aaby-
bro-studenten udviklede sig til. 

I dag er Kaj Sand-Jensen professor 
og en af vore dages mest kompeten-
te og bredtfavnende danske forske-
re, hvis viden spænder fra kemi over 
biokemi, plantefysiologi, økofysiolo-
gi, interaktioner mellem organismer, 
økosystemdynamik til biodiversitet – 
ikke bare i ferskvand men også i havet 
og det terrestriske miljø. Og så kender 
han alle planterne og de fleste fugle.

Kort sagt – han er en af de sidste 
store naturhistorikere, der kan det 
meste af det hele. Vidende, men aldrig 
bedrevidende, og netop derfor er han 
også uhyre populær blandt forskere 
og studerende ved Biologisk Institut 
på Københavns Universitet. Kolleger 
betegner ham uden tøven som en af 
de ypperste undervisere, Biologisk In-
stitut kan stille med.

FORTIDEN SOM MASTERPLAN. I øjeblikket 
er Kaj Sand-Jensen aktuel med en af 
mange årtiers mest interessante na-
turbøger. Titlen lyder Så forandret, og 
bogen dokumenterer påstanden. Den 
handler om den danske naturs for-
vandling gennem de seneste 200 år. 
De enorme forandringer, som bille-
derne dokumenterer, kommenteres og 
belyses gennem tekster, især botani-
ske, fra slutningen af 1800-tallet og 
frem. Selv siger Kaj Sand-Jensen om 
formålet med bogen: 

“Hvis du vil kunne bidrage til at 
styrke fremtidens natur, bør du ken-
de fortiden. Vores bog har intet med 
nostalgi at gøre, men præsenterer en 
helt afgørende viden for enhver plan-
lægger. Fortidens uforstyrrede natur   
udgør jo en fremragende masterplan 
for al naturgenopretning.”

Æren for værket deler professoren 
imidlertid med en pensioneret sko-
lelærer fra Hobro. Beskedent titulerer 
Jens Chr. Schou sig selv som natur-
fotograf og illustrator, hvilket bogen 
bærer udmærket præg af, men Schou 
er langt mere end det. Uden tøven ro-
ser Sand-Jensen ham til skyerne: 

“Jeg bøjer mig dybt i støvet for Jens 
Christian – han er en af de mest pro-
fessionelle naturhistorikere, jeg no-
gensinde har mødt. Inden for flere af 
sine felter er han førende på interna-
tionalt plan.”

ULIDELIGT ARBEJDSOM. Uden diskussi-
on har Kaj Sand-Jensens største be-
drift dog været redigeringen af Gyl-
dendals fembinds-mammutværk om 
Danmarks natur med titlen Naturen i 
Danmark. 

De fem bind med titlerne Havet, Ge-
ologien, Det åbne land, Skovene og De 
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DET SIGER DE 
OM PROFESSOREN

TENNA RIIS, 
PH.D., LEKTOR, INSTITUT 
FOR BIOLOGI – AKVATISK 
BIOLOGI VED AARHUS 
UNIVERSITET

Som vejleder var Kaj altid inspirerende og 
motiverende og lærte fra sig om alt indenfor 
ferskvandsøkologi og andre videnskaber. En 
fantastisk læremester og grunden til, at jeg 
stadig studerer ferskvandsøkologi. Kaj og jeg 
fortsatte samarbejdet i mange år efter hans 
tid som min vejleder. Det er altid dejligt at få 
en snak med Kaj, der som regel har en ny ide 
eller et nyt fund, han gerne vil dele med os an-
dre – og det gør det jo kun bedre, at snakken 
ofte krydres af en veludviklet nordjysk humor 
fra Kajs side. Tak for det hele. 

THEIS KRAGH,
 LEKTOR I FERSKVANDS-
BIOLOGI PÅ BIOLOGISK 
INSTITUT, SYDDANSK 
UNIVERSITET

Jeg har arbejdet sammen med Kaj de sidste ti 
år, og han er utrolig dygtig til at formidle kom-
plekse naturvidenskabelige sammenhænge, 
således at alt fremstår lysende klart og logisk. 
Hans evner som skribent er i særklasse, og 
han formår at nedfælde essensen af komplek-
se data og teorier på en letforståelig, inspire-
rende og spændende måde. Han brænder for 
biologien og bliver let inspireret til at give sig i 
kast med nye forskningsfelter. Vi har sammen 
lavet undersøgelser af alt lige fra kulstofoptag 
hos alger over sediment-biogeokemi på Øland 
til biodiversitet af fugle og planter i nye og 
genskabte søer over hele Danmark.

KATHRINE JUL HAMMER, 
PH.D. I AKVATISK 
BIOLOGI, NIVA DANMARK

Særligt husker jeg, hvordan 
Kaj fik et helt hold studerende til at kravle 
rundt på en tør mark i Sydsverige for at finde 
den mest undseelige lille urt – klæbrig norel 
– som han havde kastet sin kærlighed på. Som 
vejleder tager Kaj sig altid tid, og hvis man 
skal have et afbræk fra eksperimenter, der 
driller, så kan et smut forbi Kajs kontor bringe 
malende fortællinger om sommerens humle-
bier, sjældne sommerfugles udbredelse eller 
en ny lokalitet, hvor man kan spotte orkidéer.

ferske vande rummer tilsammen mere 
end 2.500 tryksider, og medarbejderne 
er blandt de ypperste fagfolk i landet. 
Det er næsten overflødigt at nævne, at 
Kaj Sand-Jensen med stor selvfølge-
lighed og elegance ud over at redigere 
selv skrev en god del af teksterne i det 
sidste bind. Som forsker er hans flid 
legendarisk, og han har produceret i 
hundredvis af originale videnskabeli-
ge artikler. Eller som en nær kollega 
beskriver hans indsats:

“Kaj er ulideligt arbejdsom og pro-
ducerer konstant en strøm af viden-
skabelige afhandlinger, populærvi-
denskabelige artikler og bøger. Han 
er altid optaget af en faglig problem-
stilling og er nok en af de få forske-
re nogensinde, der har præsteret at 
nedskrive en videnskabelig afhand-
ling på bagsiden af en serviet ombord 
på den hedengangne Grenaa-Hun-
dested-færge - godt nok den gamle, 
langsomme - og endda før forsøgene 
var lavet og resultaterne i hus.”

Som alle store ånder har Kaj 
Sand-Jensen en tendens til at komme 
vidt omkring i sine artikler. Også  til 
at skrive længere tekster end de fle-
ste andre forskere ville få lov til. Ofte 
beder han kolleger om at læse udkast 
igennem og skære det irrelevante fra, 
men det kan være svært at efterle-
ve kravet ’kill your darlings’. Når et 
meget anerkendt tidsskrift beder ham 
om at korte et manuskript betydeligt 
ned, så har han mindst én gang re-
sponderet ved blot at sætte skriftstør-
relsen ned. Det mest imponerende er 
vel, at han slap af sted med det.

TIL FORSVAR FOR OPLYSNINGSPLIGTEN.

Arven efter den retskafne far præger 
også forholdet til medier og offentlig-
heden. Ingen, der har talt blot to mi-
nutter med ham, vil prøve at få ham 
med på en rævekage af nogen som 
helst slags. Eller som Kaj Sand-Jensen 
selv udtrykker det: 

“Jeg mener, at forskerens forpligti-
gelse overfor landets borgere rækker 
langt videre end til alene at publicere 
engelske afhandlinger. Viden betalt af 
andre forpligtiger bredt. Landets bor-
gere skal have mulighed for at møde 
nye opdagelser og erkendelser, så de 

ikke kun reserveres for de nærme-
ste fagfæller. Rummer opdagelserne 
muligheder for fremskridt for natur, 
miljø, sundhed og teknologi, skal disse 
naturligvis udnyttes. Efter min me-
ning er forskeren også forpligtiget til 
at ytre sig og korrigere, når fejlagtige 
påstande benyttes som grundlag for 
vigtige samfundsmæssige beslutnin-
ger.”

KLAR TALE, OG DET ER MERE END BLOT ORD. 

Som livsvarigt medlem siden år 2000 
af det fornemme Videnskabernes Sel-
skab har han ydet en betydelig ind-
sats i selskabets forskningspolitiske 
udvalg, blandt andet med rapporten 
Forskeren i samfundet: Publicering, eva-
luering og formidling fra 2008 og Kva-
litet og styring i fremtidens universiteter: 
Ejerskab, ledelseskultur og de faktiske 
følger af universitetsloven fra 2009.

Ganske konsekvent og i overens-
stemmelse med sine holdninger var 
Kaj Sand-Jensen også dybt involveret i 
den faglige kritik af landbrugspakken 
fra 2015, som resulterede i den davæ-
rende fødevareministers forsmædeli-
ge afgang. Selv ser han det som en-
hver forskers fornemste pligt at sige 
fra, når der fifles med fagligheden - i 
politik såvel som hos lobbyister:

“Natur, miljø og sundhed i forbin-
delse med landbrugsdrift kalder hele 
tiden på faglige indlæg som mod-
vægt til alliancen mellem landbruget, 
Axelborg, visse partier og styrelser. 
Stopper denne faglige kritik en kort 
stund, dukker landbrugsbekvemme, 
men effektløse forslag øjeblikkeligt 
op, såsom at rulle randzoneloven 
tilbage og i stedet poste mange 
penge i virkningsløse initia-
tiver for at løse vandområ-
dernes forurening med 
muslingefiskeri og 
nye stenrev i havet. 
Med de seneste ti 
års øgede fokus 
på ministerbetje-
ning i styrelserne er 
det faglige grundlag 
blevet yderligere ned-
prioriteret til fordel for 
promovering af ministerens 
synlighed og seneste påfund.”
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KENKo VCSMART VR SERIEN

Kompakt kikkert med billedstabilisering 

og avanceret optik. Når man ser gennem 

en kikkert med kraftig forstørrelse, er 

det ofte svært at holde den tilstrækkeligt 

rolig og stabil. Billedet hopper og ryster, 

hvilket gør det vanskeligt at se de fine 

detaljer. Men takket være den indbyggede 

billedstabilisering giver Kenko VcSMART 

et roligt og skarpt billede, der gør det 

nemt at studere forskellige detaljer i for 

eksempel et landskab, på en fugl eller 

på andre dyr. Billedstabiliseringen gør 

det også muligt at bruge kikkerten i 

længere tid, uden at dine øjne bliver trætte.
—
Pris fra kr. 7.999,-
Medlemspris fra kr. 7.599,-

Hold 

kikkerten 

HELT stille

KITE APC SERIEN

Med imponerende ”anti-ryste”-stabilisering 

giver Kite APC om noget det mest rolige syn 

i hele vores sortiment. Dette gøres ved, at 

man elektronisk driver en gyro, der modvirker 

rystelser og bevægelser. Det betyder, at du 

kan bruge Kite APC 12x30 selv i kraftigt 

blæsevejr – ja endda som passager i en bil

eller lignende. En fremragende optisk kon-

struktion og ergonomi gør Kite APC til noget 

helt unikt. Det betyder masser af mulighed for 

et godt greb samt et ekstra langt fokushjul for 

højeste komfort. Findes i 10x30 og 12x30
—
Pris fra kr. 8.199,-
Medlemspris fra kr. 7.789,-
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ORKER IKKE FACEBOOK. Temperament 
har han, om end det er af den mere 
underspillede nordjyske slags, og han 
ved godt, hvem han er. Skulle nogle 
tro noget andet, vil han hurtigt gøre 
det klart, at der er noget, de har mis-
forstået. Den faglige selvbevidsthed 
slår også igennem i formidlingen til 
en bredere offentlighed. Han er ikke 
prototypen på den eksalterede na-
turven, der springer badut, hver gang 
der meldes ud om en sjælden art, for 
derefter at fare land og rige rundt for 
at finde den. Han ser derimod frem til 
forårets første syngende lærke og er 
dybt forarget over den ødelagte bio-
diversitet i agerlandet. Den holdning 
afspejler sig også i valget af titel til 
hans selvbiografi fra 2017 – Mit liv med 
bondelandets natur. 

Han finder det helt forfejlet at gøre 
naturoplevelsen til en TV-konkurren-
ce om at se flest sjældne dyr på re-
kordtid:

“Det er måske nok underholdende, 
men minder alt for meget om disse 
freakshows, hvor mærkelige personer 
med mærkelige interesser gør mær-
kelige ting. Jeg tror ikke på, at den 
slags standup-komedier kan skabe 
ægte naturglæde. Den finder du kun 
ved at fremhæve det unikke i det al-
mindelige. Naturglæde er ingen kon-

kurrencesport, og naturformidling 
burde aldrig ende som en flov omgang 
X factor-underholdning. Det vinder vi 
intet ved. Så jeg spørger: Hvor er dr. 
Lieberkind? Hvor er Palle Lauring? 
Hvorfor skal vi nøjes med standup-
komikere og speed-snakkende na-
turvejledere? Hvorfor har vi ikke en 
Wesenberg-Lund til at formidle kær-
ligheden og begejstringen over natu-
rens fænomener?”

Det ligger næsten i sagens natur, at 
Kaj Sand-Jensen ikke er at finde på de 
sociale medier. 

DET ENESTE SVAGE PUNKT. Tag nu ikke 
fejl – selvironien fejler intet. En af 
hans mere populære artikler i det vi-
denskabelige tidsskrift Oikos fra 2007 
bærer titlen: How to write consistently 
boring scientific literature (Sådan skri-
ver man konsekvent kedelige viden-

skabelige artikler). Han siger om for-
målet:

“Selv om forskere typisk insisterer 
på, at deres forskning er meget spæn-
dende og eventyrlig, når de taler med 
lægfolk og potentielle studerende, går 
glæden over denne entusiasme alt for 
ofte tabt i forudsigelige, stive struk-
turer og sprogbrug i deres videnska-
belige publikationer. Jeg præsenterede 
derfor en toptiliste over anvisninger 
på, hvordan man skriver konsekvent 
kedelige videnskabelige publikatio-
ner. Om det har hjulpet noget, må an-
dre bedømme.”

Et enkelt svagt punkt har han dog, 
selv om de færreste vover at kommen-
tere det. Hans evner og kompetencer 
udi IT-verdenen er ikke imponerende. 
Kilder, der kræver at være anonyme, 
men er tæt på professoren, beskriver 
“IT-mogulen” med disse ord:

“Vi har med høflig afdæmpning af 
vores latter været vidne til, hvordan 
studenterne med slet skjult over-
bærenhed har hjulpet ham med selv 
simple ting, eller med slet skjult ho-
vedrysten har opgivet at hjælpe ham. 
Men Kaj tåler det, inderst inde vel vi-
dende, at hvis valget står mellem den 
faglige ekspertise og IT-færdigheder 
på brugerniveau, så har han fat i den 
lange ende. De kan bare komme an.” 
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KENKo VCSMART VR SERIEN

Kompakt kikkert med billedstabilisering 

og avanceret optik. Når man ser gennem 

en kikkert med kraftig forstørrelse, er 

det ofte svært at holde den tilstrækkeligt 

rolig og stabil. Billedet hopper og ryster, 

hvilket gør det vanskeligt at se de fine 

detaljer. Men takket være den indbyggede 

billedstabilisering giver Kenko VcSMART 

et roligt og skarpt billede, der gør det 

nemt at studere forskellige detaljer i for 

eksempel et landskab, på en fugl eller 

på andre dyr. Billedstabiliseringen gør 

det også muligt at bruge kikkerten i 

længere tid, uden at dine øjne bliver trætte.
—
Pris fra kr. 7.999,-
Medlemspris fra kr. 7.599,-

Hold 

kikkerten 

HELT stille

KITE APC SERIEN

Med imponerende ”anti-ryste”-stabilisering 

giver Kite APC om noget det mest rolige syn 

i hele vores sortiment. Dette gøres ved, at 

man elektronisk driver en gyro, der modvirker 

rystelser og bevægelser. Det betyder, at du 

kan bruge Kite APC 12x30 selv i kraftigt 

blæsevejr – ja endda som passager i en bil

eller lignende. En fremragende optisk kon-

struktion og ergonomi gør Kite APC til noget 

helt unikt. Det betyder masser af mulighed for 

et godt greb samt et ekstra langt fokushjul for 

højeste komfort. Findes i 10x30 og 12x30
—
Pris fra kr. 8.199,-
Medlemspris fra kr. 7.789,-

Naturbutikken_annonce_2020.indd   1 06/05/20   12:08 pm
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Myndighederne i Danmark er forpligtet til at bekæmpe 
den invasive art mårhunden, men gennem det seneste 

årti er det gået den stik modsatte vej. Bestanden 
har mangedoblet sig selv. Frivillige jægere ofrer 

nattesøvnen for at skyde det nataktive rovdyr, mens 
biodiversitetsforsker mener, at kampen ikke er kræfterne 

værd, og at vi hellere bør vænne os til mårhunden.

MÅRHUND PÅ 
FREMMARCH
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den tænderne i blandt andet frøer, 
tudser, firben, småfugle, insek-
ter og mindre pattedyr som mus, 
men også føde fra planteriget som 
majs, jordbær og vilde planter.

“I modsætning til andre rovdyr 
er mårhunden glad for vådområ-
der og en god svømmer. Den kan 
nå ud til øer og holme, hvor ter-
ner, måger og edderfugle lægger 
æg. Vi frygter, at den lokalt kan 
udrydde fugle eller padder,” siger 
Mariann Chriél.

Endnu har ingen forskere un-
dersøgt videnskabeligt, hvordan 
mårhunden påvirker Danmarks 
dyre- og planteliv, men ifølge 
Mariann Chriél er der ingen tid at 
spilde.

“Det ville svare til at sætte ild i 
huset og se, om det brænder ned,” 
siger hun.

DN: “NY PLAN LØSER IKKE PROBLE-

MET”. Frygten for, at mårhunden i 
fremtiden vil true sårbare fugle og 
padder, deler Miljøstyrelsen med 
en række grønne organisationer, 
herunder Danmarks Naturfred-

   M E T T E IV ER S EN 

  RIT Z AU, N AT U R EPL .CO M

læsten rusker denne kølige nat. De fleste 
danskere sover sikkert under varme dyner 
lige nu, men ikke Jytte Paarup. Ved midnats-
tid pakkede hun bilen med sin riffel og det 

nye natsigte, og nu sidder hun med vagtsomme sanser i et 
jagttårn og spejder mod et lille område foran et skovbryn 
omtrent 50 meter fra tårnet. 

“Jeg har ikke engang kaffe med, kun vand, for mår-
hunde har en fabelagtig lugtesans,” fortæller hun. Jyt-
te Paarup er frivillig mårhundereguleringsjæger under 
Danmarks Jægerforbund og dermed en af fodsoldaterne i 
Miljøstyrelsens bekæmpelse af den sortlistede mårhund. I 
praksis betyder det, at hun jævnligt ofrer nattesøvnen og 
tager på jagt efter dyret, der er på størrelse med en ræv, 
men med sin grå pels og de sorte aftegninger omkring 
øjnene mere ligner en grævling eller vaskebjørn. Sidste år 
skød hun ti med sin riffel.

Tidligere i år gav miljøminister Lea Wermelin (S) jæ-
gerne et nyt våben i kampen mod de nataktive mårhunde 
ved at tillade natsigte til jagtriflen. Men trods muligheden 
for at sigte i mørke bøvler Jytte Paarup såvel som landets 
andre omkring 1.000 mårhundejægere med at få dyret på 
kornet. Jytte Paarup har flittigt lagt lokkemad ud i form 
af kattemad, fiskefoder eller ost på en foderplads, og på et 
vildtkamera har hun fulgt med i, hvordan et mårhundepar 
nat efter nat kommer og tager for sig af retterne. Man 
skal passe på med at tillægge dyr menneskelige egenska-
ber, men ord som snedig og snu bliver alligevel ved med 
at dukke op, når fagfolk beskriver mårhunden. Og måske 
har mårhundeparret lugtet lunten i nat …

FRYGTER FOR FUGLE OG PADDER. Mårhunden betragtes i EU 
som en invasiv art – det vil sige et dyr, som ikke hø-
rer naturligt til i den vilde natur, og som myndighederne 
i Danmark er forpligtet til at bekæmpe. Men i disse år 
stortrives denne mårhunden i den jyske natur. De første 
mårhunde blev observeret i 1995 – nogle indvandret fra 
Tyskland, andre undsluppet fra fangenskab i Danmark – 
og da den første bekæmpelsesplan blev udgivet i 2010, var 
målet at udrydde alle ynglende mårhunde inden 2015. Men 
siden er det gået stik modsat. I dag er antallet vokset til 
mellem 5.000 og 10.000. Langt de fleste lever i Jylland, 
mens et mindre antal dyr også er nået til Fyn. Og hvis 
mennesket ikke blander sig, vil bestanden sandsynligvis 
fortsætte himmelflugten. Hvert mårhundepar kan sætte 
mere end ti hvalpe i verden hvert år, og meget tyder på, at 
de fleste unger overlever.

“Slipper vi bremsen, vil vi se problemerne,” siger Mari-
ann Chriél, specialkonsulent i Miljøstyrelsen og en af ho-
vedkræfterne bag en ny samlet forvaltningsplan for mink, 
mårhund og vaskebjørn. Den største bekymring hos Mil-
jøstyrelsen er, at mårhundene vil gøre indhug i bestande 
af padder samt fugle, som bygger rede på jorden. Lær-
ker, viber, agerhøns, andefugle, vadefugle og terner for at 
nævne nogle stykker. Mårhunden er ingen kostforagter 
og æder stort set alt på sin vej. Udover fugleæg sætter 

B

MARIANN CHRIÉL

SPECIALKONSULENT 
I MILJØSTYRELSEN

I modsætning 
til andre 
rovdyr er 

mårhunden glad 
for vådområder 

og en god 
svømmer. […]
Vi frygter, at 

den lokalt kan 
udrydde fugle 
eller padder.
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SAMMENSTØD
Når bæveren bygger dæmninger, som får vandløb til 
at oversvømme marker eller haver, følger dyret blot 
sin natur. Det samme gælder sæler, som skambider 
fiskernes fangst. Danmark har gennem de seneste 

årtier fået nye og flere store, vilde dyr i naturen. I nogle 
menneskers øjne er dyrene en gave, i andres en pest og 
evig kilde til konflikter. Serien “Sammenstød” om kon-
fliktarter giver indblik i, hvor og hvordan konflikterne 

opstår, og møder menneskene, som står med konflikten 
i baghaven. NATUR & MILJØ stiller spørgsmålene: Hvor 
går grænsen mellem bagateller og alvorlige problemer? 

Og hvad skal vi mennesker stille op for at leve mindre 
konfliktfyldt med rigets vilde dyr?

“Vi har stor respekt for de frivillige, 
der har engageret sig i bekæmpelsen, 
men må helt objektivt konstatere, at en 
indsats, som alene bygger på at engagere 
frivillige, er utilstrækkelig,” lød kritik-
ken. 

“Man kan jo se med et knust glasøje, 
at det ikke har virket. Nu står vi i suppe-
dasen,” siger Bo Håkansson. De grønne 
organisationer har også opfordret til at 
udpege konkrete naturområder, hvor jæ-
gere skal fokusere kræfterne. Det kom-
mer også til at ske – men først når der er 
nedsat en arbejdsgruppe, lyder meldin-
gen fra Miljøstyrelsen.

FORSKER: “VÆN JER NU TIL MÅRHUNDEN”. 

Mens Miljøstyrelsen og de grønne orga-
nisationer har været uenige om, hvordan 
indsatsen mod mårhunden skal spænde 
af, har en forsker fra Institut for Biologi 
ved Aarhus Universitet forsøgt at danne 
sig overblik over, hvad videnskabelige 

undersøgelser om mårhunden og naturens tilstand i vores 
nabolande egentlig kan fortælle om dyrets indvirkning på 
andre arter. Han hedder Jens-Christian Svenning, er pro-
fessor og leder af Center for Biodiversity Dynamics in a Ch-
anging World og mener i modsætning til både myndighe-
der og organisationer, at bekæmpelsen af mårhunden ikke 
er kræfterne værd, men at vi blot skal vænne os til mår-
hunden som et nyt, mellemstort rovdyr i den danske natur.

“Det er en fair betragtning, at når der kommer nye arter 
ind i systemet, ved vi ikke, hvilke effekter det har. Men jeg 
tror, at folk overdriver og er mere bekymrede, end vores 
data underbygger. Hvis vi kigger på det samlede billede 
af effekterne på sigt, er mårhunden ikke problematisk. 
Sandsynligvis vil vi på lang sigt have mårhund overalt i 
Danmark, og den vil overordnet ikke have indflydelse på 
andre arter,” vurderer han.

Jens-Christian Svenning peger blandt andet på data fra 
Østeuropa, hvor mårhunde har huseret i mere end 50 år.

“Hvis mårhunden skulle være et problem, burde vi kun-
ne se det på bestande af padder og jordrugende fugle i lan-
de som Polen og Litauen. Men der har dyrene det bedre 
end i Danmark. For eksempel er antallet af reder for toppet 
lappedykkere og blisænder svagt stigende i et søland som 
Polen,” siger han og fortsætter:

“Når vi forsøger at holde bestanden nede, bliver den ved 
med at være i vækst. I Tyskland kan vi se, at jagtstati-
stikken er fladet ud, fordi bestanden er blevet så stor, at 
sygdomme og andre naturlige faktorer er begyndt at holde 
den nede. Når dyret har været i systemet et stykke tid, kan 
man forvente, at systemet tilpasser sig dyret.” Han undrer 
sig over, at myndighederne ikke får lavet en grundig vur-
dering af konsekvenserne i udlandet, inden man lægger en 
bekæmpelsesplan.

ningsforening, som bakker op om, at mårhunden skal be-
kæmpes.

“Dels vil mårhunden konkurrere med hjemmehørende 
arter som ræv, dels kan den støvsuge alt, der ligger på 
jorden. Hvis ikke vi får skovlen under dem, vil den eneste 
regulering være fødeudbuddet,” som foreningens biolog 
Bo Håkansson siger.

Men når det kommer til mål og midler for bekæmpel-
sen, er Danmarks Naturfredningsforening stærkt skep-
tiske overfor Miljøstyrelsens strategi. I den nye forvalt-
ningsplan fra i år er forventningerne til at kunne udrydde 
mårhunden dalet, og målet lyder nu på at reducere be-
standen med særligt fokus på sårbare naturområder samt 
at forhindre mårhunden i at sprede sig til Fyn og resten af 
landet. Frivillige jægere som Jytte Paarup fra Nørre Nis-
sum skal fortsat stå i spidsen for at nedlægge dyrene, og 
siden sidste år er antallet af dedikerede mårhundejægere 
tidoblet fra 100 til 1.000. Men det er halvhjertet, lyder ud-
meldingen fra Danmarks Naturfredningsforening.

“Problemet er, at myndighederne allerede har sluppet 
bremsen. For ti år siden pegede forskere på et akut be-
hov for at bekæmpe mårhundene, hvis det skulle lykkes 
at udrydde dem. Men man bad blot frivillige jægere om at 
skyde mårhunde i deres nabolag. Vi er ikke tilfredse med 
den nye plan, fordi den mangler prioritering og koordine-
ring. Der vil blive skudt flere mårhunde, men det vil ikke 
løse problemet. Det er dybt godnat at lade jægere udrydde 
mårhunde tilfældigt uden en overordnet plan. Man bliver 
nødt til at prioritere at udrydde dyrene helt fra udvalgte 
områder,” siger Bo Håkansson. Sammen med repræsen-
tanter fra Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og 
Dyrenes Beskyttelse skrev Bo Håkansson i foråret til Mil-
jøstyrelsen og efterlyste en overordnet, strategisk styring:
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I 1929-1955  SLAP MENNESKER 9.000 MÅRHUNDE FRI  i 
den vestlige del af Sovjetunionen for at drive jagt på dyrene 
på grund af pelsen. Siden har mårhunden spredt sig til Nord- 
og Østeuropa.

En enkelt mårhund blev set i  JYLLAND I 1980, men fra 1995 
dukkede stadig flere op på dansk jord. 

Nogle er indvandret sydfra, andre  SLUPPET FRI FRA  
 FANGENSKAB  i Jylland.

Fossiler viser, at uddøde arter af mårhund har levet i Europa 
indtil for godt  EN MILLION ÅR SIDEN .

Mårhunden er på størrelse med en ræv – op til 
 50 CENTIMETER HØJ  og vejer op til ti kilo. 

Han og hun lever sammen hele livet og kan få op mod TI 
HVALPE på benene om året.

Jægere sætter en GPS på en han, lader den opspore en hun 
og skyder tæven. Metoden kaldes  JUDAS-MÅRHUND .

Mårhunden er  ALTÆDENDE  – dens tarmsystem er 
tilpasset til både vegetarisk kost og kød.

 ULVE SLÅR MÅRHUND IHJEL , hvor de to arter findes 
sammen. 

Ser du en mårhund, kan du indberette det på 
INVASIVEARTER.DK

ALTÆDENDE OG MESTER I 
AT TILPASSE SIG
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NATUREN ER MERE DYNAMISK, END VI TROR. Både Danmarks 
Naturfredningsforenings Bo Håkansson og Miljøstyrel-
sens Mariann Chriél påpeger, at man ikke kan sammen-
ligne Danmark med Østeuropa, fordi Danmark er et ørige 
med øer og holme, hvor vandet indtil nu har beskyttet 
fuglene mod rovdyr. Og at man hellere bør sammenligne 
med det svensk-finske ørige, hvor mårhunden lokalt på 
øer har gjort alvorlige indhug i og endda udryddet arter.

Men Jens-Christian Svenning mener, at man bør se natu-
ren som mere dynamisk – et økosystem, hvor arter til en-
hver tid vil presse hinanden, flygte fra fjender og finde nye 
territorier. Samtidig sætter han spørgsmålstegn ved præ-
missen om, at øer og holme skulle være “ et naturligt helle”.

“Vi mennesker har haft tradition for at bekæmpe rov-
dyr som havørn, oddere og ildere, som også kan nå holme 
og øer. Og i dag bekæmper vi også ræv i udvalgte fug-
lebeskyttelsesområder. Spørgsmålet er, hvor meget disse 
hellesteder er naturlige hellesteder? Lige nu spejler vi os 
i en tid, hvor mennesket har holdt rovdyrene væk. Det 
kan være o.k., men det er ikke naturligt,” siger han og 
understreger et større og helt grundlæggende problem for 
fuglenes og padders overlevelse og udbredelse: plads. 

“Mårhunden er sådan et dejligt, simpelt problem at fo-
kusere på. Dem kan man bekæmpe. Men naturens dårlige 
tilstand skyldes noget andet. Vi har alt for lidt plads til 
den vilde natur,” siger han.

“Man skal ikke rende rundt og sætte nye arter ud i na-
turen uden god grund, men når den nu er her, synes jeg, 
vi har en rigere natur med mårhunden. Hvis mårhunden 
ikke fjerner andre arter, er den et plus. I hvert fald rent 
matematisk,” siger Jens-Christian Svenning.

Tilbage i jagttårnet den råkolde, ruskende nat venter jæ-
ger Jytte Paarup i stilhed det meste af natten. Først med fi-
retiden giver hun fortabt. Mårhundeparret dukker ikke op.

”Jeg synes, det er lidt trist, at vi har et dyr, vi skal ef-
terstræbe så meget. Mårhunden er et fint dyr med skarpe 
sanser og forsigtig adfærd. Det er menneskets fejl, vi ret-
ter op på,” siger hun.

Mårhunden tilhører hundefamilien og er 
hjemmehørende i Østasien .

 K O N F L I K T A R T  M Å R H U N D  
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En lysende 
skygge kommer 
til syne i det 
kolde mørke-
grønne vand 
under Svend-
borgsundbro-
en.  Skyggen 
forvandler 
sig til et dyr. 
Konturen af et 
hoved træder 
frem, næbbet 
med den bøl-
gede mund. To 
store bryst-
finner stritter 
ud i vandet 
fra en lysende 
hvid bug. En 
tre meter lang 
hydrodynamisk 
krop stryger af 
sted under os. 
Et øje, der kig-
ger nysgerrigt. 
Mundens krum-
ning. De mange 
ar på ryggen. 
Så ser vi halen 
med dens brede 
finne. Og del-
finen er væk 
igen. Delfinen 
har opholdt sig 
i Svendborg 
Sund i mere end 
et år nu.

HAVDYRET 
I DYBET

 &    N A N N A KR EU T ZM A N N

Send billedet 
til kop@dn.dk. 
Skriv en 
billedtekst 
på 100 ord. 
Deadline for 
indsendelse er 
15. juli. 

S EN D DIT 
BILLED E O G 
VIN D 1 .0 0 0 
KRO N ER
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orestil dig en gåtur i 
solen i Københavns 
Nordhavn. Derude, 
hvor det blæser, og 

hvor stål- og glasbygninger af konto-
rer og lejligheder tårner sig op som et 
andet beton-Mordor. Før råbte man: 
‘Hva’ drikker Møllr?’, ikoniseret med 
stavefejlsgraffiti på den gamle korn-
silobygning, man kunne se, når man 
passerede Nordhavn station med 
toget. Nu er ekkoet af folkets kald 
stivnet på væggen i et graffitimaleri 
i den restaurant, der er blevet opført 
på toppen af selvsamme bygning, nu 
benævnt The Silo, som nu huser luk-

F

Udviklingen af København tegner et fremtidsscenarie, hvor nærhed til og 
adgang til natur bliver mere og mere begrænset og for de få.

SKELLET MELLEM NATUREN 
OG BYEN STÅR FOR FALD

suslejligheder. Et sted hvor de færre-
ste københavnere har råd til at leve 
eller bo. Ikke at følgende skal være 
en romantisk besyngelse af tiden før 
nybyggeriet i Nordhavn, for der var 
noget vindomsust, men der var plads, 
og er det stadig, til udvikling af by-
ens rum og dermed flere veje at gå.   

Tilbage på gåturen træder du med 
et skridt direkte fra asfalten ind i 
et skovbryn og får blød muld under 
fødderne. Du går gennem en skov af 

ti meter høje træer af vekslende art 
og når frem til en åben fælled, hø-
rer frøer og når frem til en sø. Du går 
videre og begynder at kunne se og 
mærke lugten af havet. Du når ud til 
en sandstrand, der åbner hele kysten 
op, og havet blinker til dig i solen. 
Turen kan blive til konkret virkelig-
hed, hvis Nordhavns Naturvenner får 
skabt den vilde naturpark, de drøm-
mer om og har udfærdiget en plan for 
siden sommeren 2018. 

Første skridt for Nordhavns Natur-
venner er at få fjernet de hegn, der 
nu står på Nordhavnsgrundens grøn-
ne område. Og selv om det ikke er en 
ide, der er vokset i Frank Jensens el-
ler By & Havns baghave, så er man 
ved at åbne op for ideen. Så måske er 
hegnspæle alligevel flytbare, når det 

Knud Erik Hansen er 
næstformand i Danmarks 
Naturfredningsforenings 

lokalafdeling i København 
og initiativtager til 

netværket Nordhavns 
Naturvenner
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 N O R D H A V N    ELIS A B E T H CECILIA D O R N

  IDA G U LD BÆK A R EN T S EN

kommer til den vilde naturs ret til at 
fylde, vokse og gro vildt i byen - og 
i dette tilfælde i Nordhavn. Men den 
kommer ikke af sig selv.   

EN NATURPARK TIL FREMTIDENS GENERA-

TIONER. Knud Erik Hansen er pensi-
oneret civilingeniør og byplanlægger 
på DTU og kultursociolog fra KU og 
har forsket i byudvikling som se-
niorforsker på Aalborg Universitet. I 
dag er han næstformand i Danmarks 
Naturfredningsforening og initiativ-
tager til netværket Nordhavns Na-
turvenner, som er udgjort af ti for-
skellige organisationer, blandt andet 
Danmarks Naturfredningsforening 
København, Østerbro Lokaludvalg, 
Dansk Ornitologisk Forening, For-
eningen Hovedstadens Forskønnelse 
og Verdens Skove. Hans øjne glim-
ter, da han folder plantegningen over 
Nordhavns Naturpark ud på spise-
bordet i køkkenet i Valby. 

“Og hér vil man kunne afholde 
en dragefestival,” smiler Knud Erik 
Hansen og peger på et åbent fælled-
område på kortet, som er del af den 
plan over naturparken, som land-
skabsarkitekten Marianne Levinsen 
har været med til at udarbejde. 

Knud Erik Hansen fortæller, at det 

har været vigtigt at kunne vise vi-
sualiseringen af deres ide med Nord-
havns Naturpark overfor Københavns 
Kommune og By & Havn. Ord har 
ikke været nok. Billeder taler til san-
serne og gør, at vi kan se os selv i de 
forestillede rammer. 

“Den her naturpark er jo ikke kun 
tænkt til os selv. Det er også til frem-
tidens generationer,” siger Knud Erik 
Hansen. Lidt sten er der dog på vejen.

BY & HAVN ER IKKE VORES REELLE MOD-

STANDER. By & Havn har nemlig plan-
lagt at bebygge Nordhavn dette sted 
om ti år som del af finansieringen af 
den første metros gæld på omkring 
13-14 mia. kr.   

“Det er faktisk ikke By & Havn, der 
er vores reelle modstander her. Det er  
de politikere på rådhuset og på Chri-
stiansborg, der ikke vil løsne på By & 
Havns snærende økonomiske bånd,” 
fortæller Knud Erik Hansen. 

Derfor er Nordhavns Naturvenner 
mere et oprør mod statens måde at 
drifte byens udvikling og nybyg på 
som en profitskabende og gældssa-
nerende virksomhed under firma-

navnet By & Havn. For som det er 
nu, skal By & Havn selv skaffe sig 
sin kapital og betale af på gælden. Så 
hvad koster en naturpark i Nordhavn 
overfor By & Havns samlede gæld på 
omkring 20 mia. kr? 

“Naturparken vil skabe et ind-
tægtstab på 2-3 mia., og Nordhavns 
Naturvenner har modtaget 140.000 
kr. i støtte fra Østerbro Lokaludvalg, 
Danmarks Naturfredningsforening 
og fonde til borgerdeltagelsen og ud-
viklingen af parkens plan, herunder 
Marianne Levinsen,” siger Knud Erik 
Hansen. 

Ørestad, Kalvebod Brygge, Islands 
Brygge, Carlsbergbyen, Teglholmen 
og Sluseholmen er alle nye bebygge-
de områder i København, hvor man 
skal spejde længe efter en snegl på 
vejen og lugten af græs, når solen 
titter frem efter en byge. Hvis ikke 
Nordhavn skal tilslutte sig den hårde 
betonklub helt og holdent, bør vi må-
ske stoppe op nu og gentænke ikke 
bare, hvad vi ønsker os som byboere 
af byen, men også måden, hvorpå by-
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ens rum og udvikling driftes. 
Skal vi stille os tilfredse med, at vi 

skal tage ud af byen for at være i na-
turen? Hvad med dem, der ikke har 
råd til at transportere sig ud, hver 
gang de vil lugte græs og høre fugle-
fløjt? Udviklingen af København teg-
ner et fremtidsscenarie, hvor nærhed 
til og adgang til natur bliver mere og 
mere begrænset og for de få. 

FRAVÆR AF NATUR I BYEN GØR OS FREM-

MEDGJORTE. Naturen kunne være en 
ligeværdig eksistens, med hvilken vi 
mennesker deler pladsen på jorden. 
Indtil videre forvalter vi den som en 
ressource, en vare som så meget an-
det, der kan sælges ud af. Men hvad 
er værdien af en skov en sø, en fæl-
led, der får lov at vokse vildt, lyden 
af padder om aftenen eller lugten af 
strand? Og hvad betaler vi som men-
nesker ved at sælge ud af naturen og 
bygge? 

Ifølge Stig L. Andersson, grundlæg-
ger af tegnestuen SLA og professor i 
æstetisk design på KU, kan man ikke 
måle værdien af naturen og dens ef-
fekt på os mennesker på samme måde, 
som vi måler alt andet i vores sam-
fund. Han arbejder med at integrere 
vild natur i byen, et naturdesign, som 
ikke er ornamentik, men en ny natur, 
der lever på naturens betingelser. I 
hans optik er byen og naturen, natur 
og kultur, to komplementære størrel-
ser, hvorfor de bør eksistere sammen 
på ligeværdig vis i byen. 

“Vi måler alt i dette samfund, også 
endorfiner, men du kan ikke måle, 
hvordan jeg har det,” fortæller Stig L. 
Andersson med et vågent blik, mens 
han lægger en hånd på sit bryst.

Vi kan ikke undvære nogen af de-
lene, og fraværet af natur i byen gør 
mennesker fremmedgjorte, mener 
han. 

ET VÆRDISKIFTE I FORHOLD TIL FØR FI-

NANSKRISEN. Han peger på, at der er 
sket et værdiskifte i forhold til før 
finanskrisen, at folk i byen i dag ef-
terspørger at bo tæt ved natur. Han 
nævner Sønder Boulevard på Vester-
bro, hvor SLA har anlagt en grøn kile, 
hvis effekt man kan se på ejendoms-
værdien i en prisstigning på 350 mio. 
kr. de sidste ti år – vel at mærke un-
der finanskrisen.  

“Siden moderniteten har man byg-
get byer og skabt en kunstigt kon-
strueret orden, imens naturen er ble-
vet set på som uorden og ukrudt, der 
skulle fjernes og holdes nede. Men det 
er et fejlparadigme at skelne mellem 
byens orden og naturens uorden, kul-
tur versus natur. Det er vor tids helt 

store opgave at finde et nyt natursyn,” 
mener Stig L. Andersson. 

BEHOV FOR EN NY NATURFILOSOFI. Ifølge 
Stig L. Andersson har vi brug for en 
ny naturfilosofi, hvor vi ser på natu-
ren som ligeværdig med og i byen og 
bykulturen, ikke mindst grundet kli-
makrisen og den antropocæne tid, vi 
lever i, hvor mennesket selv er blevet 
en naturkraft, der påvirker og skader 
kloden. 

“Naturen kan hjælpe os med at løse 
klimaproblemer, og så har den en 
æstetisk værdi, som ikke kan må-
les, men mærkes, og det er den, der 
gavner os på et følelsesmæssigt plan. 
Derfor har naturen to værdieffekter,” 
forklarer han. 

På Bryggervangen/Skt. Kjelds Plads 
på Østerbro har Stig og hans kollegaer 
skabt et ‘blå-grønt’ område med træ-
er og buske centreret om en lille plads 
omkranset af lejligheder og en cafe. 
Det ligner, at nogen fra kommunen 
har opgivet at rydde op i nogle væltede 
træer og buske efter en storm, da der 
ligger knækkede træer og grene og i 
det hele taget er lidt rodet. Og det er 
faktisk hensigten. SLA’s design tager 
afsæt i naturens processer, og derfor 
er naturen på Skt. Kjelds Plads også 
vild og foranderlig; døde træer og 
grene får lov at blive liggende, så de 
kan skabe grundlag for, at andre arter 
kan trives i området. Derudover har 
man klimatilpasset pladsen, så den 
med jorden kan optage de stigende 
vandmængder, vi modtager i dag, og 
de lokale kældre dermed ikke over-
svømmes. På cafeen Hahnemanns 
Køkken sidder barselsmødre og -fæd-
re og kan nyde træerne på pladsen 
igennem panoramavinduerne. På den 
måde har naturen både en funktionel 
klimaproblemløsende værdi og skaber 
en æstetisk oplevelse for de lokale, 
som kan mærkes i kroppen, men ikke 
sættes i et excel-ark. 

TID TIL GENTÆNKNING AF BYEN. Stig L. 
Andersson pointerer, at det ikke er 
hans opgave at være politiker, men 
hvis der skal skabes mere livskvalitet 
i byområderne, foreslår han, at kom-
munerne i hovedstadsområdet kunne 

  I industrialiseringsperioden fra 
ca. 1916 til 1955 voksede antallet 
af indbyggere fra ca. 450.000 til 
768.000.

  Fra 1955 til 1992 faldt antallet fra 
768.000 til 465.000 (fald på 43 %).

  Fra 1995 til 2019 er antallet steget 
til 625.000 .

  Københavns Kommunes årlige be-
folkningstilvækst er på ca. 10.000 
udgjort af nettoindvandring og 
fødsler minus døde. Væksten sker 
altså ikke på baggrund af nettof-
raflytning fra resten af landet til 
København, som mange tror. 

  Fødselshyppigheden pr. 1.000 
kvinder er på 1.579 i København 
er dog den laveste i Danmark. 

  Fødselsoverskuddet udgør 6.400 
i 2018 og er højt, fordi der er flere 
unge sammenlignet med ældre i 
hovedstaden.

BEFOLKNINGSTILVÆKST 
I KØBENHAVN
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By & Havns plan er, at der 
om ti år skal bygges boliger 
yderligere i Nordhavn. Ifølge 
Danmarks Statistik er der en 
befolkningstilvækst i København 
på 10.000 personer om året. De 
udgøres af nettoindvandring fra 
udlandet og forholdet mellem 
nyfødte og døde i kommunen. Det 
er derfor ikke, som mange tror, 
jyderne, der flytter til København, 
eller generel fraflytning fra resten 
af landet til hovedstaden. Ifølge 
Knud Erik Hansen er der derfor 
også plads til naturen i byen, da 
nyfødte ikke behøver boliger.  
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Vi måler alt i dette 
samfund, også 

endorfiner, men 
du kan ikke måle, 

hvordan jeg har det.

S TIG L .  ANDERSSON

PROFESSOR I ÆSTETISK DESIGN

arbejde mere sammen i stedet for at 
slås om at få indbyggere. Ifølge An-
dersson er der brug for at fordele ind-
byggerne bedre mellem hovedstads-
kommunerne, så der blandt andet er 
bedre plads til natur i hovedstadens 
tætteste kommuner, København og 
Frederiksberg. Og så er der faktisk 
allerede afsat plads til at fordele ind-
byggerne bedre: 

“Der ligger 46 mio. ubebygge-
de kvadratmeter i Fingerplanen, der 
allerede er udlagt til byformål. De 
kunne eksempelvis bruges til at op-
føre nye byområder med lige så me-
get natur som byggeri. Man kan også 
arbejde på at fortætte og skabe mere 
naturrig by dér, hvor der allerede er 
by i dag, men hvor tætheden er meget 
lav. Der er ikke plads til mere i Kø-
benhavns Kommune,” fortæller han 

LEVE ELLER OVERLEVE. Måske bliver 
2020’erne årtiet, hvor vi ophævede 
skellet mellem natur og by og erkend-
te, at vi har brug for begge dele sam-
tidig i en ligeværdig sameksistens. 
Hvis man kan konstruere et kunstigt 
skel, mentalt og bygget, kan man vel 
også fjerne det. 

Knud Erik Hansen og Nordhavns 
Naturvenner skal mødes med By & 
Havn og Københavns kommune for 
at drøfte planen for naturparken og i 
første instans få fjernet hegnene der-
ude. 

Urban natur.  Du kan følge med i 
udviklingen på Facebooksiden ‘Nyt 

fra Nordhavns Naturvenner’ eller 
siden ‘Nordhavns Naturvenner’.
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I Danmarks Naturfredningsforening har 
vi en drøm. Vi drømmer om et land med 
meget mere vild natur. Med plads til 
mange fl ere dyr og planter end i dag. 
Og hvor naturen får lov at udfolde sig frit.

Vi drømmer om urørte skove med plads til store 
græssende dyr som bison og elge. Hvor ugler, spætter 
og biller lever i de gamle krogede træer.

Vi drømmer om enge, der summer af liv fra bier og 
sommerfugle, vilde vandløb, som bugter sig frit og er 
levesteder for ørreder og laks, slørvinger og guldsmede. 
Vi drømmer om store vidder med endeløse tæpper af 
vilde blomster og galoperende vilde heste.

I drømmen er 20 procent af Danmark dækket af vild 
natur, og naturen er beskyttet ordentligt. For kun sådan 
kan vi redde de 1.844 arter, som lige nu er i fare for at 
forsvinde! Når vi giver naturen plads, kan den begynde 
at hele sig selv og blive meget mere mangfoldig og 
eventyrlig.

Vi drømmer om et vildere Danmark!  

Men vi har brug for din hjælp, for at 
gøre drømmen til virkelighed. 

Besøg Naturnok.dk
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 IDA G U LD BÆK A R EN T S EN

Rokker coronakrisen ved unge klimaforkæmperes håb og tro på klimakampen? 
På ingen måde, hvis man spørger Sarah Hellebek, 24 år og en af 

initiativtagerne til Den Grønne Studenterbevægelse. 

idligere i år skul-
le Sarah Helle-
bek have stået 
på Christians-
borgs Slotsplads 

og talt som frontperson i Den 
Grønne Studenterbevægelse i 
en klimaaktion i anledning af 
klimaforhandlingernes opstart 
og som modstand mod oliebo-
ringen i Nordsøen. Men få dage 
inden kom corona til Danmark, 
og vi vågnede op til en helt ny 
virkelighed og en helt ny krise. 

Den første dag efter Met-
te Frederiksens nedlukning af 
Danmark havde Sarah ikke de 
store forhåbninger om at kun-
ne trænge igennem til medi-
erne om klima. Hun meldte ud 
til sine medaktivister, at tiden 
nok mere manede til restitu-
tion, omsorg, utopier, forsømt 

skønlitteratur og puslespil.
“Det kan godt slå én lidt ud 

at se, hvordan coronasmitte får 
krisebevågenhed, når vi befin-
der os midt i en økologisk kri-
se. Det er helt legitimt at være 
ked af og frustreret over dette. 
Men jeg synes også, at vi skal 
have modet til at se situationen 
som en mulighed for at udfor-
ske, hvilke værdier og prioriteter 
der er vigtige for et samfund. Vi 
kan drømme og skrive spæn-
dende ting om, hvilket samfund 
vi ønsker at omstille til,” skri-
ver Sarah Hellebek i Den Grøn-
ne Studenterbevægelses interne 
forum. 

Der gik da heller ikke mange 
dage, før handlekraften og ide-
erne boblede frem igen. Hur-
tigt fik hun og arrangements-
gruppen arrangeret diverse 

onlineworkshops i Den Grønne 
Studenterbevægelse, hvor der 
blandt andet  diskuteres, hvad 
coronakrisen får os til at tænke i 
relation til klimakrisen. 

“Vi skal muliggøre, at enga-
gementet i klimakampen kan 
fortsætte under karantænen,” 
fortæller Sarah Hellebek.    

2018 VAR DRÅBEN. Den unaturligt 
varme sommer i 2018 var drå-
ben, der fik bægeret til at flyde 
over for den dengang 22 år gam-
le Sarah Hellebek, studerende 
i jordbrugsøkonomi på Køben-
havns Universitet. Derfor gik 
hun sammen med andre ligesin-
dede og var med til at starte Den 
Grønne Studenterbevægelse. 

I dag er hun også medarrangør 
af Folkets Klimamarch, der op til 
folketingsvalget i 2019 fik 50.000 

SE MERE PÅ 
DN.DK/NM

T

“JEG BETR AGTER 
DET SOM EN 

FORPLIGTELSE 
AT DRØMME 

OG TÆNKE 
NYE TANKER”
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SAR AH HELLEBEK

GYMNASIEELEV

Det kan godt slå én 
lidt ud at se, hvordan 

coronasmitte får 
krisebevågenhed, 

når vi befinder 
os midt i en 

økologisk krise.

mennesker på gaden med kravet 
om en mere ambitiøs klimapoli-
tik. Valget faldt ud til fordel for 
rød blok, men det afholdt ikke 
Den Grønne Studenterbevægel-
se fra at blokere Holmens Kanal 
ud for Klima-, Energi- og For-
syningsministeriet i november 
2019 for at lægge pres på rege-
ringen og få sat handling bag 
klimalovens hensigter. Ikkevol-
delig civil ulydighed er et af ker-
neværktøjerne for Den Grønne 
Studenterbevægelse. 

“Jeg ser os som en del af ret-
færdighedskampen,” fortæl-
ler Sarah Hellebek og slår fast, 
at klimakamp for hende lige så 
meget er en kamp for social ret-
færdighed. 

Sarah Hellebek er vokset op i 

Farum nord for København og 
er meget bevidst om, at hun har 
haft en privilegeret opvækst. 
Hun har et boblende overskud, 
når hun fortæller, et overskud, 
hun bruger til klimakamp og til 
at give tilbage. Fællesskab er et 
ord, der går igen, når hun for-
tæller om sit arbejde med Den 
Grønne Studenterbevægelse 
og Folkets Klimamarch. Det er 
dermed ikke “bare” klimaet, 
Sarah kæmper for, men lige så 
meget skabelsen af menings-
fulde fællesskaber for unge. 

EN  PARTINEUTRAL GRØN STEMME.

For udenforstående kan de 
mange grønne organisationer 
være lidt af en jungle. Og gen-
nem 92-gruppen koordinerer 

 D E N  G R Ø N N E  G E N E R A T I O N  
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Fremover vil du møde unge mennesker 
fra den grønne generation, som bræn-
der for naturen og kæmper for klimaet. 
De investerer uanede mængder tid og 
energi i det grønne, fordi de ikke kan 
lade være. For de bekymrer sig om 
fremtidens udsigter til højere tempera-
turer og arter i tilbagegang.  

ARTIKELSERIE
DEN GRØNNE GENERATION

Klimabevægelsen også med de 
gamle miljøorganisationer som 
Greenpeace og NOAH.  

“Sammenholdet og den fælles 
indsats på tværs af klimaor-
ganisationerne er fuldstændig 
afgørende for, at vi kan opret-
holde momentum i klimakam-
pen og skabe det nødvendige 
politiske pres,” forklarer Sarah 
Hellebek.

Klimadagsordenen er vendt 
tilbage med eksplosiv styrke, og 
har fat i de unge, og fællestræk-
ket for de forskellige gruppe-
ringer er, at de stærkt oppone-
rer mod det etablerede politiske 
system. Folketingsvalget i 2019 
var et vendepunkt for de danske 
partier om at prioritere klima-
krisen, alligevel afviser Sarah 
Hellebek ideen om, at melde sig 
ind i et politisk parti. 

“Vi er ikke del af en ideolo-
gi, men en partineutral grøn 
stemme. Det er meningsfyldt 
at skabe et fællesskab, og det 
skal være et fællesskab i at bo 
på den her klode - et fælles-
skab, der omfatter alt ved til-
værelsen, og det går på tværs af 
partipolitiske skel. Derfor skal 

kampen også være udenfor det 
parlamentariske rum,” fortæl-
ler Sarah Hellebek.

Af samme grund har hun 
startet faget ‘Jorden Kalder’ 
på Krogerup Højskole, fordi de 
unge skal opleve et fællesskab 
og handlerum, de ellers ikke 
har. Hun deler de helt unges 
bekymringer for klimaet. 

“Til Folkets Klimamarch op 
til folketingsvalget kom min 
niece Ella på ti år med et skilt: 
‘Skal jeg leve eller dø?’ Vi har 
et kæmpe ansvar for dem, der 

er yngre end os,” mener Sarah 
Hellebek.

MORGENLUFT. Der er ingen tvivl 
om, at børn og unge er under et 
stigende pres i dag, da de vok-
ser op med en klimakrise, og 
nu også sundhedskrise. Hvis 
dette samfunds- og eksisten-
tielle livsvilkår ikke skal ende 
i internalisering og som psyko-
logiserede og individualisere-
de angstdiagnoser, kunne man 
allerede tidligere end højskole-
alderen inkorporere klima- og 
epidemi-oplysning i folkesko-
len. Sarah Hellebeks holdning 
er i hvert fald klar, når det 
kommer til politikernes hånd-
tering af klimakrisen.   

“Det er utopi at tro, at vi kan 
vækste os ud af det,” siger hun.

Der er behov for solidari-
tet, mener Sarah Hellebek - et 
ord, der sært nok klinger af 
70’er-naivitet.

“Ja, vi skal snakke solidarite-
ten op. Vi skal kunne forbinde 
os til et større fællesskab, som 
arter”, mener hun.

Coronakrisen har om noget 
sat klimakampen på prøve, men 
alligevel vejrer Sarah Hellebek 
morgenluft:

“Jeg betragter det som en for-
pligtelse at drømme og tænke 
nye tanker. Og jeg tror og håber 
på, at der ligger et godt eksem-
pel gemt i det her forløb, fordi 
regeringen og Folketinget udvi-
ser et særligt mod, samarbejde 
og handlekraft. Det kan være 
det, der bliver den samlende 
fortælling post-corona,” siger 
Sarah Hellebek.  

Om det er naivt drømmeri at 
tro, at coronakrisen kan få os til 
at agere anderledes, tænke nyt 
og drømme om et samfund med 
andre værdier, og mere omtan-
ke for naturen og fællesskabet, 
står endnu ubesvaret, men hvis 
denne coronavirus og sam-
fundskrise ikke skulle give os 
anledning til det, hvad skulle 
så? 
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MIN HAVE 
ER DIN HAVE
Pernille Kaas er bidt af en gal naturelsker – i 
sådan en grad – at hun stiftede havenetværket 
“Brug min baghave”. Her kan danskere tilbyde 
rejsende en have at slå deres telt op i. På kort tid 
melder tusindvis sig til netværket på Facebook.

2018 starter 42- 
årige Pernille Kaas 
en rejse, hun al-
drig havde drømt 

om skulle få betydning for fle-
re tusind danskere over hele 
landet. Hun skal gå Bornholm 
rundt med sin 14-årige søn 
Mathias, og de har telt med sig 
i rygsækken. Hjemme i Ring-
sted står hun overfor en svær 
skilsmisse. 

“Så har man bare brug for 
at komme ud og gå,” fortæl-
ler Pernille Kaas med et skævt 
smil og indforstået blink.

På vandreturen på Born-
holm er mor og søn nået til 
den smukke strækning mellem 
Svaneke og Gudhjem, og det er 
hverken skilsmisse eller vabler, 
som er hendes største udfor-
dring. Det er: hvor skal de sove 

I
i nat? Derfor skriver hun ud i en 
vandregruppe på Facebook, om 
der er nogen, der har en have, 
de kan slå deres telthængekø-
jer op i. Hurtigt svarer Frank 
fra Svaneke, at de er velkomne 
i hans have. Pernille og Frank 
kender ikke hinanden. De er 
blot medlem af samme gruppe 
på Facebook. 

Mathias og Pernille finder 
Franks have, slår teltet op og 
overnatter under stjernerne, 
hvorefter de fortsætter van-
dringen næste morgen. Men i 
nattens løb i Franks have i Sva-
neke har et lille frø efterladt en 
spire. 

 
SPIREN TAGER FORM. Pernille og 
Frank holder efterfølgende 
kontakten på Facebook, og de 
bliver enige om, at det kunne 
være fedt med et netværk af 
haver i Danmark, hvor vandrere 
eller cyklende kunne overnatte. 
Og som datter af to iværksæt-
tere er det Pernille, der gøder 
ideen om et havenetværk, og 
stifter “Brug min baghave” i 
maj 2019. Og så tager det fart. 

Pernille opretter Facebook-
gruppen “Brug min baghave”, 
som i dag har over 26.000 me-
get engagerede medlemmer. To 
fyre fra RUC kontakter hende 
kort tid efter og tilbyder en helt 
færdigdesignet hjemmeside 
kvit og frit, som de allerede har 
lavet med et gratis open strip 
map. 

“Folk kan så søge på kortet 
på hjemmesiden efter haver på 
deres tur,” fortæller hun. 

Men hvad er “Brug min bag-
have” i grunden, altså udover 
et dansk åbent haveparadis? 

“Jeg ville bare skabe et net-
værk, der gav vandrere mulig-
hed for at kunne overnatte ude 
i naturen, men stadig trygt - 
måske især kvindelige vandre-
re. Vi har ikke allemandsret-
ten i Danmark. Vi har sheltere, 
men jeg kom med min søn, og 
der var det altså rart at kunne 
overnatte i nogens have,” for-
tæller Pernille Kaas.
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  IDA G U LD BÆK A R EN T S EN

“Brug min baghave” er blevet 
en bragende succes til glæde 
for en lang rækker brugere.I 
dag er 1.500 haver tilknyttet. 

SLANGER I PARADIS. Det kommer 
fuldstændig bag på Pernille, 
hvordan mange har en mening 
om, hvad “Brug min baghave” 
er. På et tidspunkt bliver hun 
kontaktet af en mand med et 
tilbud om at kommercialisere 
“Brug min baghave” og gøre 
det til en forretning.

“Han foreslår, man regi-
strerer sig med NemID og skal 
fremvise straffeattest. Og at 
man kan prissætte haverne ud 
fra forskellige grader af luksus, 
hvis der er udsigt til Øresund, 
kan du tage mere for en over-
natning. Det var langtfra min 
drøm,” siger Pernille og sukker.

Hun erfarer også, at nogle 
poster opslag omkring, at nu 
har de fodret akvariefisken, 
eller efterspørger haver i for-
bindelse med festivaler, så de 
sparer teltpladser. Derfor ad-
ministrerer hun og godkender 
alle opslag, hvilket nogle bliver 
sure over. 

Pernille får rådgivning hos 
Friluftsrådet, som synes, det er 
en god ide at drive “Brug min 
baghave” som en forening. 

SET FRA EN HAVE-EJER. Ikke 
langt fra arnestedet, hvor ideen 
til “Brug min baghave” opstod, 
bor Mette Vind i den nordli-
ge udkant af Svaneke i et stort 
hus med en endnu større vild 
have med æble- og pæretræer 
og bugnende buske med stik-
kelsbær og ribs. Hun læste om 
Pernille i Bornholms Tidende, 
og efterfølgende hørte hun om 
“Brug min baghave”, og har i 
dag tilknyttet sin have.

“Det er hyggeligt og sjovt. Jeg 
synes jo, jeg har det mest fan-
tastiske sted i verden. Og så er 
det dejligt, at andre også synes 
det. Det gør de jo, når de bor 
i min have. Jeg har masser af 
plads,” fortæller Mette Vind. 

Det glæder hende at se, at 
“Brug min baghave” er sådan 
en succes.

Når man spørger hende, om 

hun selv har været ude og be-
nytte sig af alle de uopdagede 
danske haver i “Brug min Bag-
have”, er svaret klart:

“Nej! Jeg kunne ikke drømme 
om at ligge i telt. Det har jeg 
prøvet på en ferie, da min søn 
var lille. Det behøver jeg ikke 
igen. Jeg er ikke friluftsmen-
neske.”

NYE HAVEDRØMME I DET NYE ÅR. 

Pernille Kaas er overvældet 
over danskernes engagement i 
“Brug min baghave”. Hun har 
mødt en masse nye mennesker, 
og hun har lært at mærke efter 
og holde fast i sin drøm:

“Drømmen var at have et 
netværk, hvor man kan slå sit 
telt op. Hvor man ved, at man 
er velkommen,” siger hun.

Da henvendelserne til hende 
og tilbuddene stod på det høje-
ste, havde hun en snak med en 
god ven om tings værdi.

“Han spørger mig: Hvis du 
skulle prissætte “Brug min 

baghave”, hvad var så din pris? 
- Og det kan jeg ikke sige. Det 
er uvurderligt. Netop, siger 
han,” fortæller Pernille Kaas, 
og det er som om, tanken om 
den samtale får hende til at tale 
langsommere.

Jul og nytår satser Pernil-
le på at fejre med sine venner 
i Friluftsliv Sjælland udenfor i 
en skov. Selvom hun ikke kan 
gå de lange strækninger, nyder 
hun den måde at være sam-
men på, hvor man ikke snak-
ker arbejde og politik, for det 
er en uskreven regel. De laver 
mad over bål og ikke til lyden 
af nytårsraketter, men vinden i 
grenene og måske en ugles tu-
den, hvis de er heldige, for her 
deler de baghaven med dyrene 
i skoven. 

Pernille Kaas’ fysiske liv er 
lidt mere stillestående end de 
flestes, men mentalt er hun 
stadig på vej.

“Ja, jeg drømmer da lidt om 
nogle meet-ups for alle os bag-
have-medlemmer på et tids-
punkt i det nye år - hvis jeg 
kan få det igennem til vores 
generalforsamling,” siger hun 
og griner. 

SØREN KIERKEGA ARD

FILOSOF (1813-1855)

Tab for alt ikke lysten til 
at gå. Jeg går mig hver dag 
det daglige velbefindende 

til og går fra enhver 
sygdom. Jeg har gået mig 

mine bedste tanker til, 
og jeg kender ingen tanke 

så tung, at man jo ikke 
kan gå fra den. Når man 
således bliver ved med at 

gå, så går det nok.

SE MERE PÅ 
DN.DK/NM
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M E D L E M S I N F O

MANGE SOMMERFUGLEARTER ER 

I DRASTISK TILBAGEGANG I DAN-

MARK.  Og dine observationer 
via appen ender i Danmarks 
nye artsportal, som bruges i 
national naturovervågning. 
Med appen modtager du også 
løbende information om, hvor-
dan du kan  hjælpe vores som-
merfugle, vilde bier og andre 
trængte insekter. Hent Som-
merfuglejagten nu på App Store 
& Google Play.

FÅ EN SOMMER-
FUGLEGUIDE TIL 
HAVEN OG ALTANEN 

TAG MOBILEN 
MED PÅ 
SOMMER-
FUGLEJAGT 
OG HJÆLP 
NATUREN
Danmarks 
Naturfrednings-
forening har netop 
lanceret appen 
Sommerfuglejagten 
med danske 
dagsommerfuglearter.

Du kan gøre noget for sommerfuglene ved at 
plante de rigtige blomster og urter til sommer-
fuglene og deres larver i din have eller på din 
altan. Som medlem kan du gå ind og hente den 
flotte sommerfugleguide ’Flere sommerfugle i 
haven’. Her får du konkrete tips til, hvilke blom-
ster, træer og buske du skal plante. 

BESØG 

WWW.DN.DK/SOMMERFUGLEGUIDE 
OG HENT DIT GRATIS EKSEMPLAR.

LÆS MERE PÅ 

SOMMERFU G LE JAGTEN . DK

Ny bog om 
SOMMER-
FUGLEHAVER
Du kan blive endnu klogere på, hvordan du kan gøre noget 
for sommerfuglene, med bogen “Sommerfuglehave", 
som er første bog på dansk, der handler om at indrette 
haver, så de bliver gode levesteder for sommerfugle. 
Bogen indeholder fem generelle kapitler om haver og 
sommerfugle og tre kapitler med forfatternes erfaringer 
fra egne haver. Bogen er skrevet af Michael Stoltze, Mona 
Klippenberg og Susan Trolle.

UDGIVES AF VINKLUBBEN VINOVENUE

MÅNEDENS 
ØKOVIN

GÅ IND PÅ  MÅNEDENSØKOVIN.DK OG FIND DIT INTROTILBUD

EN GOD SMAG 
I MUNDEN

FORDELE OG GARANTI 
NEMT OG TRYGT

n   GRATIS MEDLEMSKAB 
n   INGEN KØBETVANG  
n   LEVERING LIGE TIL DØREN   
n  NYE VINE HVER MÅNED - ALTID KVALITETSVIN  
n   DIREKTE IMPORT - INGEN FORDYRENDE MELLEMLED  
n  DU KAN TIL ENHVER TID MELDE DIG UD

ABONNEMENTSPRIS:

3 fl. 300 kr./md.

6 fl. 500 kr./md.
Mindst 3 forskellige vine.

INKL. ØKOVIN MAGASINET

Månedens Økovin udgives af Vinklubben VinoVenue, som blev stiftet i 2002 og i 
dag har 8.500 medlemmer. Som abonnent på Månedens ØkoVin har du fri adgang 
til at handle til medlemspriser i Vinklubben VinoVenue. Det betyder også, at du 
kan efterbestille de vine fra Månedens ØkoVin, som du særlig godt kan lide.

LEVERING LIGE TIL DØREN

I Månedens Økovin fokuserer vi på de udsøgte vine, hvor pris og kvalitet 
hænger godt sammen. Som abonnent sparer du helt op til 200 kr./6 fl.

VV-N&M-210x270-0520.indd   1VV-N&M-210x270-0520.indd   1 04/05/2020   10.4204/05/2020   10.42



 T I L  M E D L E M M E R N E  

N A T U R  &  M I L J Ø 0 2  :  2 0 2 049
UDGIVES AF VINKLUBBEN VINOVENUE

MÅNEDENS 
ØKOVIN

GÅ IND PÅ  MÅNEDENSØKOVIN.DK OG FIND DIT INTROTILBUD

EN GOD SMAG 
I MUNDEN

FORDELE OG GARANTI 
NEMT OG TRYGT

n   GRATIS MEDLEMSKAB 
n   INGEN KØBETVANG  
n   LEVERING LIGE TIL DØREN   
n  NYE VINE HVER MÅNED - ALTID KVALITETSVIN  
n   DIREKTE IMPORT - INGEN FORDYRENDE MELLEMLED  
n  DU KAN TIL ENHVER TID MELDE DIG UD

ABONNEMENTSPRIS:

3 fl. 300 kr./md.

6 fl. 500 kr./md.
Mindst 3 forskellige vine.

INKL. ØKOVIN MAGASINET

Månedens Økovin udgives af Vinklubben VinoVenue, som blev stiftet i 2002 og i 
dag har 8.500 medlemmer. Som abonnent på Månedens ØkoVin har du fri adgang 
til at handle til medlemspriser i Vinklubben VinoVenue. Det betyder også, at du 
kan efterbestille de vine fra Månedens ØkoVin, som du særlig godt kan lide.

LEVERING LIGE TIL DØREN

I Månedens Økovin fokuserer vi på de udsøgte vine, hvor pris og kvalitet 
hænger godt sammen. Som abonnent sparer du helt op til 200 kr./6 fl.
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   PER NILLE H O FFM A N N KØ PPEN

IND I 
BÅLET

Genopfind 
spejderretterne uden 
folie: Bagekartofler.

B

DET SKAL DU BRUGE: 

• 4-6 store bagekartofler 
• Frisk babyspinat 
• 1 banan-skalotteløg 
• 1 solohvidløg 
• Revet cheddarost 
• En håndfuld champignon 
• Smør 
• Salt og peber 
• Tandstikker af træ 

SÅDAN GØR DU

Skær et låg af de rå bagekartofler på 
den lange, flade led. Udhul kartoflerne 
med en ske (eller melonjern), så skallen 
har en ensartet tykkelse på cirka 3 mm 
hele vejen rundt. Tag halvdelen af de rå 
kartoffelspåner, og hak dem fint. 
Bland de hakkede kartofler med finthak-
ket løg, hvidløg, spinat, champignon og 
ost i en skål. Krydr bladingen med salt og 
peber, før den fordeles i de udhulede kar-
tofler. Når du fordeler blandingen, kan 
du trykke den let ned, så kartoflen fyldes 
helt. Øverst lægges 1/2 tsk. smør. 
Til sidst monteres det lille låg, du skar af. 
Stik tandstikkerne skråt igennem låget, 
så de hæfter i siden af kartoflen. Nu er 
den klar til at blive bagt. 
Når du har et godt glødebål, sættes 
kartoflerne ned i bålet. Du kan vælge at 
sætte dem i en ring rundt om bålet, men 
så skal kartoflerne roteres undervejs. 
Bagetiden er cirka 35-40 minutter. Lad 
kartoflerne køle let af, og spis på et 
stykke køkkenrulle eller direkte i hånden.

 BÅL TIL BAGEKARTOFLER 
Fyldte bagekartofler skal bages 
i gløder, som skal varme i 30-40 
minutter. Tænd et mellemstort 
bål, og vent til gløderne er klar. 

Et tip er at rage gløder ud til 
siderne og holde gang i ilden på 
midten, så du løbende kan fodre 

med nye gløder. Hvis man ikke 
har en bålplads, dur et bål på 

grillen også.

Pernille Hoffmann Køppen 
er selvstændig artdirector i 

Hoffmann Studio, madmenneske 
og kvinden bag bogen 'Mad over 
bål'. Ideen er opstået på ture til 

Sverige, hvor en flok familier 
sidder omkring bålet og siger: 
“Det her burde vi da også gøre 
derhjemme.” 'Mad over bål' er 

simpel hverdagsmad. Læs mere 
på backyardstories.dk

ålmad har levet et omslynget liv med 
foliebakker og metervis af sølvpapir, 
men spejderretterne kan sagtens la-
ves uden miljøbelastende emballage. 

Pernille Hoffmann Køppen, som står bag kogebo-
gen ’Mad over bål’, viser hvordan.

Minder fra barndommens spejderture frem-
kalder billeder af kartofler, løg og bacon pakket 
omhyggeligt ind i sølvpapir eller anbragt i folie-
bakker, inden maden skulle bages i bålet.

“De klassiske bålretter er gode, men jeg har 
gået og tumlet med, hvordan vi kan få dem bragt 
ind i det nye årtusinde, hvor vi udfaser foliebak-
ken. Vi skal have gang i naturlige materialer om-
kring bålet,” siger Pernille Hoffmann Køppen.

I hendes opskrift på fyldte bagekartofler bages 
måltidet i kartoflens egen skræl, som brankes og 
derfor ikke spises, men efter maden kan smides 
på komposten. Det er simpelt og efterlader sand-
synligvis ugens mindste opvask: et spækbræt, et 
par urteknive, en skål samt en ske per person.

BØRNEFINGRE KAN GODT VÆRE MED  i bålkøkkenet, 
når der bages kartofler i bål. Måske skal mindre 
børn have hjælp til at skære toppen af bagekar-
toflen og udhule den med en ske, men derfra kan 
de fylde den med deres favoritingredienser og 
sætte tandstikker i til at holde låget fast, inden 
kartoflen sættes i gløderne.

“Sæt løg, champignon, ost, skinke, spinat eller 
andre råvarer frem på et havebord. Børnene hak-
ker selv og kan ridse deres forbogstav på toppen 
af kartoflen. Det er ren sandkasseleg for børn – 
“vi leger, at vi laver mad”. Jeg oplever, at børn 
bliver tændte, nysgerrige og får lyst til at smage 
på mere, når de laver mad med deres egne hæn-
der,” siger kogebogsforfatteren. 

SPLIT EN PIND 
TIL PØLSER

Tip til mad i bålet
Når kartoflerne er sat i 

gløderne, har du en god halv 
times ventetid, der kan bruges 
til at riste pølser som tilbehør. 

Lav en split-pind, så pølsen 
ikke drejer rundt eller falder 
af, når du vender den, sådan 
her: Snit en pind fri for bark i 
spidsen, split den på midten, 
og sæt en lille pind i klemme, 

så splitterne former et Y. Bind 
evt. ståltråd omkring for at 

holde den lille pind på plads.

BAGTE KARTOFLER I BÅL
PERNILLE HOFFMANN 

KØPPEN

ARTDIRECTOR 
OG FORFATTER

Opskrift til 4 personer

 | BÅLGRYDEN | MAD I BÅLET | 
 | BÅLRISTEN | BAGNING I BÅL | 
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SEND IND OG VIND
  Indsend løsning til opgave@dn.dk inden den 15. juli. Der trækkes lod blandt løsningerne. 

Vinderen får gavekort på 300 kr., som kan benyttes i shop.dn.dk. 
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Se vores 
øvrige udvalg 

af Swarovski på
naturbutikken.dk

Revolutionerende 
nyhed! Optisk 
vidunder der  

fortæller dig hvad 
du har set!

SwAROvSKI dG 

Det er den allerførste teleoptikenhed med 

lang rækkevidde, der giver dig mulighed 

for at kombinere den visuelle oplevelse 

med automatisk identifikation af dyr samt 

dokumentering og deling. Når den bruges 

sammen med den intuitive dG-app, er dG-

enheden med indbygget kamera den ideelle 

ledsager for alle, der gerne vil have mere at 

vide om naturen.

Udforsk naturen 
Takket være 8x forstørrelse gør dG det lettere 

at identificere fugle og dyr over større afstande. 

Med et tryk på en knap overføres dine obser-

vationer til dG Mammals- eller Merlin Bird-

appen, hvor de identificeres automatisk. 

Din smartphone fortæller dig omgående, hvilket 

dyr du har set. 

 

Sæt pris på øjeblikket
Optik af høj kvalitet garanterer fantastiske øje-

blikke. Med et tryk på en knap giver det inte-

grerede kamera med høj opløsning (13 MP) 

dig mulighed for at fotografere og gemme 

dine observationer. dG-enheden er særdeles 

brugervenlig, og alle nøglefunktionerne kan 

betjenes via en enkelt knap.

–
Pris kr. 15.000,-

Medlemspris kr. 14.250,-

Naturbutikken_annonce_2020.indd   2 06/05/20   12:06 pm

( L ØSNING  M ANGFO LD IGH ED )

VIBEKE STEFFEN, Græsted
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Se vores 
øvrige udvalg 

af Swarovski på
naturbutikken.dk

Revolutionerende 
nyhed! Optisk 
vidunder der  

fortæller dig hvad 
du har set!

SwAROvSKI dG 

Det er den allerførste teleoptikenhed med 

lang rækkevidde, der giver dig mulighed 

for at kombinere den visuelle oplevelse 

med automatisk identifikation af dyr samt 

dokumentering og deling. Når den bruges 

sammen med den intuitive dG-app, er dG-

enheden med indbygget kamera den ideelle 

ledsager for alle, der gerne vil have mere at 

vide om naturen.

Udforsk naturen 
Takket være 8x forstørrelse gør dG det lettere 

at identificere fugle og dyr over større afstande. 

Med et tryk på en knap overføres dine obser-

vationer til dG Mammals- eller Merlin Bird-

appen, hvor de identificeres automatisk. 

Din smartphone fortæller dig omgående, hvilket 

dyr du har set. 

 

Sæt pris på øjeblikket
Optik af høj kvalitet garanterer fantastiske øje-

blikke. Med et tryk på en knap giver det inte-

grerede kamera med høj opløsning (13 MP) 

dig mulighed for at fotografere og gemme 

dine observationer. dG-enheden er særdeles 

brugervenlig, og alle nøglefunktionerne kan 

betjenes via en enkelt knap.

–
Pris kr. 15.000,-

Medlemspris kr. 14.250,-

Naturbutikken_annonce_2020.indd   2 06/05/20   12:06 pm
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Naturfotograf Lars 
Gejl står bag en 
flot feltguide til de 
nordeuropæiske 
fugle. I alt 420 
arter illustreret 
med over 1.200 
farvefotos, 
udbredelseskort 
og QR-koder med 
340 fuglestemmer, 
som kan scannes 
med smartphone 
i naturen. Bedre 
feltguide findes 
ikke. 

Biolog Sussie Pagh 
har været optaget 
af kragefuglene og 
deres intelligens. 
Det har hun nu 
skrevet en større 
bog om, hvor den 
nyeste forskning 
om de nordiske 
kragefugles intelli-
gens, sociale sam-
spil og specielle 
levevis beskrives. 
Teksten ledsages 
af fine fotos af bl.a. 
Morten Hilmer og 
smukke tegninger 
og malerier af Jens 
Gregersen. 

FUGLEBOGEN 
FOR FELT-
ORNITOLOGER

DE KLOGE 
KRAGEFUGLE

PLANTERIGET FOR BØRN OG UNGE

Bogen “Botanicum” i meget stort format (37x27 cm) 
er en helt fantastisk faktabog om alverdens planter, 
fra kæmpetræer til kødædende planter. Man bliver 
suget ind i  Katie Scotts imponerende illustrationer, 
og den vellykkede kombination mellem tegninger 
og lærerig tekst gør, at alle vil elske at fordybe sig i 
planterigets mangfoldighed. 

FAMILIENS STORE NATURBOG

Anders Kofoed, som underholder med finurlige 
historier i Go’ morgen Danmark, har skrevet en 
familiebog om naturen. Bogen er delt op i fire 
levesteder: haven, byen, skoven og søen. Hvert 
levested er delt op i tre årstider: forår, sommer og 
vinter, da naturens efterår hører til sensommer eller 
førvinter! Den danske natur er dramatisk, smuk 
og uendeligt underholdende, og teksten stråler af 
begejstring og kærlighed til dyr og planter. 

VADEHAVETS UNIKKE NATUR

Naturmæssigt har Vadehavet ikke 
sin lige her i landet, og næppe nogen 
kan skildre det med så stor indlevelse 
og følelse, som Jens Gregersen gør 
det i sin nye bog. I tekst og billeder 
beskrives Vadehavets natur og kultur 
fra hollandske Den Helder i syd til 
Blåvands Huk i nord. Et landskab, 
der er præget af vand, lys og luft; 
som aldrig er i ro, og som tørlægges 
to gange daglig. Den flotte bog er en 
kærlighedserklæring til det smukke 
Vadehav, der er en del af UNESCO’s 
verdensarv. 

K AT H Y WILLIS: 
BOTA NICU M . 
96 S ID ER , 3 0 0 
KR . ,  FO R L AG E T 
M A M M U T.

J EN S G R EG ER S EN : 
D E T S TO R E 

VA D EH AV. 24 0 
S ID ER , 3 0 0 KR . , 
G A DS FO R L AG .

L A R S G E J L : 
N O R D EU RO PA S 
FU G LE . 624 
S ID ER , 35 0 KR . , 
GY LD EN DA L .

23 6 S ID ER , 299 KR . , 
N AT U R FO R L AG E T.

A N D ER S KO FO EDS 
S TO R E BO G O M 

N AT U R EN . 357 S ID ER , 
4 0 0 KR . ,  LIN D H A R DT 

O G RIN G H O F.

B Ø G E R
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GÅDEFULDE DYR FOR BØRN

Gyldendal har påbegyndt en fagbogsserie for børn 
i 3.-6. klasse. De to første handler om gådefulde 
dyr, om fortidsdyr og såkaldte spøgelsesdyr. Til 
kategorien spøgelsesdyr hører Bigfoot og Loch 
Ness-uhyret, men også pungulven og de andre dyr, 
som måske eller måske ikke findes. Bogen fortæller, 
hvad der er fup, og hvad der er fakta, og hvordan 
videnskabsfolk finder ud af det. 

NATURVIDENSKABENS 
GLEMTE HELT

Alexander von Humboldt var 
i sin samtid den mest berømte 
videnskabsmand, og hans liv og tanker 
skabte den moderne naturforståelse. 
Han forudsagde klimaændringer. 
Hans naturbeskrivelser er sproglige 
mesterværker. 

HEDE OG FORUNDERLIGE SØER

Syvårssøerne ligger i en nåleskov og 
udgør et særpræget og foranderligt 
naturfænomen, hvor lavninger i 
et flyvesandsområde fyldes med 
vand med års mellemrum. Det er 
helt svensk, og så midt i Jylland, ved 
Randbøl Hede. Kunstnergruppen 
DANE mødes for at tegne og male 
motiver fra et område og derefter 
udgive en bog om det. Det er dejlige og 
hyggelige bøger! 

UD I FORSTÆDERNES FRISKE LUFT! 

De moderne forstæder er den største 
bosættelsessucces i historien, mener Poul 
Sverrild, museumschef ved Forstadsmuseet. 
Her var nye muligheder for storbyens fattige 
arbejdere, der nu kunne få masser af frisk luft, 
et kolonihavehus eller ligefrem et lille hus 
på en jordlod. Selv om mange danskere har 
deres rod i forstæderne, er netop denne del af 
byplanlægningens historie sjældent fortalt. Med 
udgangspunkt i Hvidovres udvikling berettes der 
om forstædernes generelle historie. 

IN A FIS CH ER A N D ER S EN : G Å D EN O M 
S P Ø G EL S E S DY R . 3 6 S ID ER , 18 4 KR . , 
GY LD EN DA L . 

P O U L S V ERRILD: 
V E J EN E TIL 
H VID OV R E . 319 
S ID ER , 299 KR . , 
FRY D EN LU N D. 

A N D R E A W U LF: 
O PFIN D EL S EN A F 
N AT U R EN . 61 2 S ID ER , 4 0 0 
KR . ,  G A DS FO R L AG .  

G ERT H O U G A A R D 
R A S M US S EN : R A N D B Ø L H ED E 
O G S Y VÅ R S S Ø ER N E . 10 0 
S ID ER , 16 0 KR . ,  FO R L AG E T 
J ELLIN G & N AT U R S T Y R EL S EN .

PÅ TUR MED BØRNENE I NATUREN
Det er godt for børn og voksne at være sammen ude i 
naturen, og med “Oplev Danmarks natur med børn” får man 
en masse dejlige forslag til, hvor man skal tage hen. 

Der er naturområder i alle landsdele, og alle steder får man ideer 
og forslag til aktivitetsmuligheder. På Sydlangeland kan man for 
eksempel komme tæt på vilde heste og overnatte i en shelter. 
Bogen har gode kort og er velskrevet; man mærker at forfatteren 
har skrevet fagbøger for børn og unge i mere end 25 år. 

TRO EL S G O LL A N D ER : 
O PLE V DA N M A RK S 
N AT U R M ED B Ø R N . 
13 6 S ID ER , 2 0 0 KR . , 
LEG IN D.
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Det er tydeligt, at naturen behøver 
mere plads, og hvordan det problem 
kan løses, beskrives af Rune Engel-
breth Larsen på en både praktisk og 
flot måde i hans seneste bog, “Dan-
marks genforvildede natur”.
Et nøglebegreb i bogen er ordet 
“naturnationalparker”, som forfatte-
ren for et par år siden introducere-
de, og som siden er blevet en del af 
den nuværende regerings såkaldte 
forståelsespapir med støttepartierne. 
Tanken er, at den vilde natur skal have 
højeste prioritet. Og derfor adskiller 
de sig markant fra de nuværende na-
tionalparker, der omfatter landbrug, 

VILD NATUR GIVER 
BIODIVERSITET OG 
NATURGLÆDE

FRILUFTSROLLINGER 

Coronakrisen har for alvor 
afsløret, at danskerne elsker 
deres natur. Men den trængsel, 
der har været ved de bedste 
naturområder, viser også, at vi har 
alt for lidt af den, især den gode, 
vilde natur. 

Gode råd og vejledninger til børneegnede aktiviteter 
og udflugter i Danmark.

RU N E EN G ELBR E T H L A R S EN : 
DA N M A RK S G EN FO RVILD ED E N AT U R . 
3 0 4 S ID ER , 3 39 KR . FO R L AG E T DA N A . 

skovbrug og byer. Bogen præsenterer 
på en forståelig måde emner som 
dyretætheder, hegn og udfordringer i 
den eksisterende lovgivning. Der gives 
også eksempler på erfaringer med vild 
natur i Danmark, Tyskland, Holland og 
England. Bogen giver 15 konkrete bud 
på vildere naturnationalparker, der 
ikke kræver opkøb, da områderne i 
forvejen er statsejede. Til dette afsnit 
er der udarbejdet over 400 kort over 
forskellige forhold for disse naturrige 
naturnationalparker. Den velskrevne 
bog er ikke kun en praktisk vejledning, 
men også en oplevelsesbog, der i 
ord og billeder inspirerer til naturo-
plevelser ud over det sædvanlige i 
dagens Danmark, og til vildere natur i 
morgendagens Danmark. Forfatteren 
har taget de over 100 fotos. 

  S Ø R EN O L S EN

J U LIE PIO KR AG E-
LU N D: FRILU F T S -
RO LLIN G ER . 179 KR . , 
M U US M A N N ’ FO R L AG 
EN TIS Q UIBUS V

Måske har du tænkt på det og taget tilløb flere gange, måske 
synes du, det er svært og uoverskueligt med små rollin-
ger, måske mangler du bare et lille kærligt skub og nogle 
konkrete råd? Måske har du allerede været ude med dine 
unger, men har lyst til inspiration og gode råd til at gøre det 
lidt lettere? Bogen “Friluftsrollinger” giver inspiration og 
råd til lege og underholdning i det fri, madlavning, udstyr, 
turplanlægning, førstehjælp og motivation af børn. Alt, hvad 
småbørnsforældre behøver for at komme udover dørtrin-
net med egne rollinger. Bogens forfatter, Julie Pio Krage-
lund, er aktiv friluftsmor til tre drenge, og hendes tilgang til 
friluftsliv er bogstavelig talt nede på jorden og i øjenhøjde 
med børnene. Det skal være hyggeligt at være ude sammen.
Rigtig god fornøjelse!

Vildheste i Fugleværnsfondens 
Saksfjed-Hyllekrog-naturreservat.

   RU N E EN G ELBR E T H L A R S EN .



 T U R E  

N A T U R  &  M I L J Ø 0 2  :  2 0 2 057

HOVEDSTADEN

ALBERTSLUND
WWW.DN.DK/ALBERTSLUND
Vilde Blomsters Dag. Søndag den 
14. juni kl. 10-12.30. Mødested: 
Hundige Havnevej ud for Star-
stien, omtrent hvor vandet løber 
under vejen. Vi besøger området 
sydvest for Hundige Havn, hvor 
der er mange orkideer og andre 
usædvanlige planter. Vi har af-
holdt turen i adskillige år, og ingen 
af gangene er folk blevet skuffet. 
Fællesarrangement for Dansk 
Botanisk Forening og DN’s afde-
linger i Albertslund, Ishøj-Vallens-
bæk og Greve. Info: Poul Evald 
Hansen, tlf. 53 61 43 62, poule-
valdhansen@hotmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10895. 

ALLERØD
WWW.DN.DK/ALLEROD
Aktiv Fritid: Foreningernes dag. 
Lørdag den 15. august kl. 10-14. 
Mødested: M.D. Madsensvej. Vi 
har en bod, og der vil være ak-
tiviteter om eftermiddagen. Vi 
glæder os til at møde dig og får 
en snak om naturen i Allerød. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14211. 

Flagermustur ved Allerød Sø: Al-
lerød på X og Tværs. Fredag den 
21. august kl. 20.30-21.30. Mø-
dested: P-pladsen ved Allerød Sø, 
for enden af Allerødvej. Som en 
del af Allerød på X og Tværs ind-
byder vi til en flagermustur ved 
Allerød Sø. Læs mere: https://e.
dn.dk/4604. 

BALLERUP
WWW.DN.DK/BALLERUP
Høslæt i Digterparken. Søndag 
den 14. juni kl. 10-14. Mødested: 
Digterparken. Leslåning for hele 
familien. I fem år har vi slået et 
overdrev ved Digterparken i Bal-
lerup og kan nu se en begyndende 
forandring i botanikken. Vi har 
instruktion af begyndere og børn. 
Vi giver frokost fra grillen. Info: 
Bjarne Frimann Skov, tlf. 42 25 81 
26, frimann.skov@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14251. 

BORNHOLM
WWW.DN.DK/BORNHOLM
Vilde Blomsters Dag: nøglebi-

otoper i Pedersker Plantage. 
Søndag den 14. juni kl. 14-16. 
Mødested: Shelter ved Varperne, 
Ølenevej 42J. Tino Hjorth Bjer-
regaard og Finn Hansen deler 
ud af deres store viden om Born-
holms flora. Læs mere: https://e.
dn.dk/12286. 

Sankthansorme i Bastemose. 
Lørdag den 20. juni kl. 22.30-24. 
Mødested: P-plads ved Bastemo-
se, Segenvej 62. Morten Top-Jen-
sen er guide og vi vil på et smukt 
og stemningsfuldt sted studere 
disse særprægede dyr. Læs mere: 
https://e.dn.dk/12285. 

Sankt Laurentii Tårer over Ham-
meren: stjerneskud og stjerne-
billeder. Fredag den 7. august 
kl. 22-24. Mødested: P-plads 
ved Opalsøen, Sænevej 2A. 
Hans-Jørgen Olsen vil igen i år 
være himmelvejviser. Og dertil, 
uanset evt. skydække, fortælle 
om stedets flagermus. Læs mere: 
https://e.dn.dk/12284. 

Lav på Jernkås-klipper og Slet-
ten Campingplads. Søndag den 
30. august kl. 10-12. Mødested: 
P-plads ved Gudhjem Kirkegård, 
Melstedvej 23C. Eric Steen Han-
sen og René Vilsholm Larsen, 
begge dedikerede kendere af lav, 
viser og forklarer. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/12283. 

BRØNDBY
WWW.DN.DK/BROENDBY
Mandag-morgen-slentreture. 
Mandage kl. 9–12. Mødested: 
Brøndbyvester Kirke.
Det er muligt at få kørelejlighed. 
Pris for medkørere: 20 kr. Husk 
kaffe/the. Info: Bodil Koch, tlf: 43 
96 62 51/22 12 62 51. 
8/6: Karlstrup Mose, Trylleskoven
15/6: Krogebjergparken, Kilde-
løbet 51
22/6: Vestvolden, Brøndby 
Strand Kirke, Brøndby Strand 
Centrum 90
29/6: Mågeparken, Mågevej/
Strandvangen
6/7: Kagsmosen, Kagsvang 29
13/7: Hareskoven, Skovlyst
20/7: Den Grønne Kile, Midler-
gårdsvej
27/7: Hundige Havn, for enden af 
Hundige Havnevej
3/8: Skrædderholmen, Langhøj-
skolen, Hvidovre Strandvej
10/8: Vestvolden, Rødovre 
Parkvej
17/8: Vestskoven, Herstedhøje 
Naturcenter
24/8: Trylleskoven
31/8: Troldhøj, Musebjerg 3

EG EDAL
WWW.DN.DK/EGEDAL
Sejltur med SS Skjelskør på 
Roskilde Fjord. Søndag den 23. 
august kl. 11.45-16. Mødested: 
Frederikssunds gamle trafikhavn 
ud for Restaurant Toldboden, 
Færgevej 1. Turen går ned gennem 
Roskilde Fjord, rundt om Ring-
øen og retur til Frederikssund. Vi 
har en lokal guide med, der for-
tæller om de spændende steder 
undervejs. Medbring frokost og 
drikkelse.  Pris: 150 kr. for voksne 
/ 75 kr. for børn under 13 år. Der 
kan betales med MobilePay til 40 
62 56 56 eller via netbank til kon-
to 5025 1756990. Tilmelding: til 
Bjarne Mansachs, tlf. 40 62 56 56, 
mansachs@dadlnet.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/14051. 

FRED EN S BO RG
WWW.DN.DK/FREDENSBORG
Cykeltur til Bøllemosen i Jægers-
borg Hegn. Lørdag den 22. august 
kl. 10-15. Mødested: Kokkedal 
Station ved stationsbygningen. 
Vi kører fra Kokkedal Station 
ad Kystbanestien til Frederik d. 
7’s Grotte i Skodsborg. Derfra 
ad Kongestien ind i Jægersborg 
Hegn, hvor frokosten indtages 
inden besøget i Bøllemosen. Hjem 
ad Grisestien. Turens længde er 
godt 20 km. Gert Lusty er turle-
der. Info: Gert Lusty, tlf. 29 80 21 
36, gertlusty@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/12580. 

FRED ERIKSSU N D
WWW.DN.DK/
FREDERIKSSUND
Blomstertur i Sillebro Ådal. Man-
dag den 6. juli kl. 18-20.30. Mø-
dested: For enden af Poppelvej, 
Frederikssund. Gå med på jagt 
efter sjældne planter. Botaniker 
Susanne Persson vil guide os gen-
nem den smukke Sillebro Ådal. 
Her vokser grenet edderkoppeurt 
og knopnellike, og de vil sædvan-
ligvis blomstre på denne årstid. 
På turen vil vi også opleve andre 
spændende planter. Info: Grethe 
Reedtz, tlf. 30 24 92 14, de-graa@
dlgtele.dk. Tilmelding: til frede-
rikssund@dn.dk. I tilfælde af af-
lysning vil de tilmeldte få besked. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14305. 

Sejltur på Roskilde Fjord med 
dampskibet S/S Skjelskør. Søn-
dag den 23. august kl. 11.45-16. 
Mødested: Frederikssund Gam-
le Trafikhavn ud for Restaurant 
Toldboden, Færgevej 1. Sejltur 
på Roskilde Fjord med dampski-
bet S/S Skjelskør. For Naturfami-
lier. Pris: 150 kr. for voksne / 75 

kr. for børn under 13 år. Der kan 
betales med MobilePay til 40 62 
56 56 eller via netbank til konto 
5025 1756990. Tilmelding: til 
Bjarne Mansachs, tlf. 40 62 56 56, 
mansachs@dadlnet.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/14110. 

HAL S NÆS
WWW.DN.DK/HALSNAES
Le-slåning på Rakenhøj i Ølsted. 
Søndag den 14. juni kl. 10-14. Mø-
dested: Rakenhøj, parkering ved 
Ølsted Kirke, DN-flag viser vejen. 
Det smukke Rakenhøj-område 
skal atter slås, så det ikke vokser 
til i uønsket opvækst. Hjælp os 
med at svinge leen , så de sjældne 
insekter og planter atter får lys og 
luft. Knud Pedersen giver intro-
duktion til leslåningen. Hvis du 
giver en hånd, så sørger Halsnæs 
Kommune for mad og drikkevarer. 
Info: Knud Pedersen, tlf. 28 23 19 
24, halsnaes@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/4666. 

Flagermustur ved Sonnerup 
Skov. Lørdag den 27. juni kl. 20-
22. Mødested: Sonnerup Skov, 
p-plads syd for skoven, tilkørsel 
ad grusvej fra Kappelhøjvej, syd 
for Frederiksværk Rideklub, Kap-
pelhøjvej 127. For alle i familien. Vi 
lytter til fuglenes aftensang, laver 
snobrød og søger efter flagermus. 
Flagermus hviler i dagtimerne og 
kommer først frem efter solned-
gang. Vi mennesker kan ikke høre 
deres høje lyde, men detektorer 
kan måle dem, og ud fra frekven-
sen kan vi bestemme arten. Info: 
Per Baatrup, halsnaes@dn.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14330. 

Medlemstur med M/S Frederikke 
på Arresø. Søndag den 26. juli kl. 
9.45-12.45. Mødested: Auderød 
Havn, Nordhusvej 65. En som-
mertur på Arresø. Vi sejler ud 
fra Auderød Havn for at opleve 
Danmarks største sø og livet ved 
og i søen. Turen er kun for med-
lemmer af DN. Begrænset antal 
pladser. Tilmelding, efter først til 
mølle-princippet, til Birgitte B. 
Bang, halsnaes@dn.dk. Alle får 
besked på mail. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/14332. 

Giv naturen en hånd: Leslåning 
på Bakkestien. Søndag den 16. 
august kl. 10-14. Mødested: Over-
drevsområdet ved Kastaniealle. 
Parkering ved Magleblikskolen, 
p-plads 4 (ved tandklinikken). Der 
vil være skiltning fra skolen til 
Bakkestien. Den smukke Bakkesti 
skal atter slås, så den ikke vokser 
til i uønsket opvækst. Hjælp os 

T A G  P Å  T U R
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med at svinge leen, så de sjældne 
insekter og planter atter får lys 
og luft. Knud Pedersen giver in-
troduktion til leslåningen. Hvis du 
giver en hånd, så sørger Halsnæs 
Kommune for mad og drikkevarer. 
Info: Knud Pedersen, tlf. 28 23 19 
24, halsnaes@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/742. 

Vandretur på Arrenæs. Søndag 
den 23. august kl. 10-12. Møde-
sted: P-pladsen i grusgraven ved 
Dronningholm. Arrenæs er et af 
de centrale områder i nationalpar-
ken “Kongernes Nordsjælland”. Vi 
tager en vandretur i dele af områ-
det for at høre mere om landska-
bet, kulturhistorien, naturen, na-
turpleje, flora og fauna. Info: Ebbe 
Vitt Jensen, halsnaes@dn.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14331. 

H Ø RS H O LM
WWW.DN.DK/HOERSHOLM
Den bynære natur. Mandag den 
15. juni kl. 17-19. Mødested: 
Pladsen foran stationsbygningen, 
Rungsted Kyst Station Vest. Søn-
dag viser DR1: Vilde Vidunderli-
ge Danmark om naturen i byen. 
Mandag byder DVL og DN på tur i 
bynær natur. Info: Bo Madsen, tlf. 
20 28 82 64. Læs mere: https://e.
dn.dk/14176. 

RØ DOVRE
WWW.DN.DK/ROEDOVRE
Kongernes Nordsjælland. Lørdag 
den 13. juni kl. 10-16. Mødested: 
Rødovre Station. Vi hører om 
Nationalparkidéen på vejen til 
Esrum Kloster, hvor vi vises rundt 
på grunden. Dernæst let frokost 
og så til Gribskov, der er ved at 
udvikles til “urørt skov”. Vi guides 
2 timer. Tilmelding: senest 18/5 
på mail til Anne-Mette Ibsen, tlf. 
50 56 51 83, amdi.ibsen@gmail.
com. Pris: 200 kr. Medbring ger-
ne lille stol. Læs mere: https://e.
dn.dk/11082. 

Krigshistorisk Festival på Vest-
volden. Lørdag den 13. juni kl. 10-
17. Mødested: På hele Vestvolden 
fra Artillerimagasinet til Ejby-
bunkeren. Parkering på Rødovre 
Parkvej eller ved Ejbybunkeren 
med indkørsel fra Jyllingevej 303. 
Oplev middelalderkampshow, vi-
kingekampe, romerske legionæ-
rer, kavaleriopvisning, heste og 
våbendemonstration, uniformer 
fra 1. og 2. verdenskrig og meget 
mere på den over 100 år gamle 
Vestvold. Speakere fortæller om 
de forskellige optrædener og de-
res historie. Info: Jann Larsen, tlf. 
36 41 06 13, jann.larsen@mail.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10920. 

Store Cykeldag: Rødovre Rundt. 
Søndag den 21. juni kl. 9-14. Mø-

dested: Rådhuspladsen i Rødovre 
foran Viften, Rødovre Parkvej 
150. Kom med din cykel til kaffe 
og rundstykker. Derefter ind-
skrivning til den ca. 15 km lange 
tur rundt i Rødovre, med mulig-
hed for at gøre stop ved en række 
seværdigheder, som har åbent i 
dagens anledning. Få frisk luft og 
god motion i godt selskab. Info: 
Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13, jann.
larsen@mail.dk. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/10854. 

Sankthansbål i Grøndalslund Kir-
kegårdspark. Tirsdag den 23. juni 
kl. 18-21.30. Mødested: Schwei-
zerdalsvej 50, Rødovre. Det er en 
tradition i Danmark, at vi bræn-
der bål af Sankthansaften. Det er 
også en tradition, at Grøndalslund 
Sogns Menighedsråd arrangerer 
Sankthansbål for alle. Aftenen 
sluttes af med en andagt i Grøn-
dalslund Kirke kl. 21. Info: Jann 
Larsen, tlf. 36 41 06 13, jann.lar-
sen@mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10851. 

Bliv “dus” med dyrene i vold-
graven på Vestvolden. Søndag 
den 28. juni kl. 14-16. Mødested: 
Batteritogsmagasinet på Voldga-
den på Vestvolden. Er der 2, 4, 6, 
8 eller ingen ben? Er der gæller, 
snorkel eller dykker-klokke? Tag 
børnene med ned til kanten af 
voldgraven for at opdage dyrene, 
der kribler og krabler i vandet. Få 
hjælp til at lære om dyrene af bio-
log John Frisenvænge. Arrangeret 
i samarbejde med Rødovre Kom-
mune. Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 
06 13, jann.larsen@mail.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/12290. 

Biodiversitets-tur på Vestvol-
den. Start: 13-08-2020 16-18. 
Mødested: Batteritogsmagasinet 
på Voldgaden på Vestvolden. Jan 
Pedersen fra DN fortæller, hvad 
der kan gøres for at optimere bio-
diversiteten i naturen og hjemme 
i haven. Vi ser på store og små til-
tag, der har betydning for artsdi-
versiteten. Både store og små na-
turdetektiver er yderst velkomne. 
I samarbejde med Rødovre Kom-
mune. Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 
06 13, jann.larsen@mail.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/12289. 

Oplev flagermusene i mørket 
på Vestvolden. Lørdag den 29. 
august kl. 20-22. Mødested: Bat-
teritogsmagasinet på Voldgaden 
i Rødovre. Oplev flagermusene, 
når de er aktive i mørket. Ved 
hjælp af en detektor kan vi op-
fange de ultrahøje lyde, som fla-
germusene udsender. Vi lytter 
os frem til flagermusene sammen 
med biolog John Frisenvænge, 
som fortæller os om dyrene. Med-

bring solidt fodtøj og gerne en 
lommelygte. Info: Jann Larsen, tlf. 
36 41 06 13, jann.larsen@mail.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/10648. 

SJÆLLAND

FA XE
WWW.DN.DK/FAXE
Vilde Blomsters Dag. Søndag 
den 14. juni kl. 14-16. Mødested: 
P-plads ved Vibeengskolen, Vi-
beeng Allé 2, Haslev. Et besøg i 
Skoleparken ved Haslev. Skole-
parken afgræsses af både heste, 
køer og får. Vi kigger på, hvordan 
jordbund, afgræsning og pleje på-
virker planterne og blomsterne. 
Info: Asger Søgaard Jørgensen, 
tlf. 24 46 49 91, soegaardasger@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/13467. 

K ALU N D BO RG
WWW.DN.DK/KALUNDBORG
Naturdag på Røsnæs og Vilde 
Blomsters Dag. Søndag den 14. 
juni kl. 10-15. Mødested: Natur-
skolen på Røsnæs, Røsnæsvej 
458. I samarbejde med Danmarks 
Jægerforbund og DOF samt Bo-
tanisk Forening. Der arrangeres 
mange forskellige aktiviteter, så 
læs mere på hjemmesiden. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10968. 

Vilde Blomsters Dag: Røsnæs. 
Søndag den 14. juni kl. 10.15-
12. Mødested: Røsnæsvej 458. 
I forbindelse med naturdag på 
Røsnæs afholdes Vilde Blomsters 
Dag i samarbejde med Botanisk 
Forening. Læs mere: https://e.
dn.dk/10969. 

Vilde Blomsters Dag: Fuglede-
gård. Søndag den 14. juni kl. 13-
15. Mødested: Fugledegård 28, 
St. Fuglede. Vi ser på floraen på 
Fugledegård. Læs mere: https://e.
dn.dk/10971. 

LEJRE
WWW.DN.DK/LEJRE
Vilde Blomsters Dag: Ejby Ådal. 
Søndag den 14. juni kl. 10-12. Mø-
dested: P-pladsen ved Kyndeløse 
Strandvej 22B. Det fredede om-
råde omkring Ejby Ås udløb i Ise-
fjorden er et af Sjællands flotteste 
naturområder. På kystskrænter-
ne, og i ådalen, er en artsrigdom af 
blomster, der næppe kan opleves 
andre steder. På denne naturvan-
dring vil der blive fortalt om nogle 

af de mest iøjnefaldende og mest 
interessante arter. Info: Erik Ol-
sen, eriko1@live.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/14140. 

Vilde Blomsters Dag: Tadre Møl-
le. Søndag den 14. juni kl. 14-16. 
Mødested: P-pladsen ved Tadre 
Mølle. Se eller gense den unikke 
historiske vandmølle Tadre Mølle, 
der ligger midt i den naturskøn-
ne Elverdamsdal og blev kåret 
til Danmarks næstsmukkeste. 
Vi ser på floraen i området. Tur-
leder er biolog Søren Grøntved 
Christiansen. Info: Erik Olsen, eri-
ko1@live.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/14141. 

Store Høslætsdag på Kildeen-
gen. Lørdag den 27. juni kl. 10-18. 
Mødested: På Kildeengen,  følg 
skiltene fra p-pladsen i starten af 
skoven, lige efter Mortenstrupvej 
37, Jystrup. Alle er meget velkom-
ne. Der er dygtige instruktører, 
der er klar til at hjælpe og vejle-
de, så alle kan lære teknikken og 
få del i glæden ved at slå med le. 
Der vil være biologer, ornitologer 
og meget andet, der villigt deler 
ud af deres viden og glæde over 
naturen og dens skabninger. Til-
melding: til Erik Olsen: eriko1@
live.dk, af hensyn til bespisningen. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14142. 

Lefestival/efterslæt på Kilde-
engen i Bidstrup Skovene. Lør-
dag den 5. september kl. 10-20. 
Mødested: på Kildeengen, følg 
skiltene fra p-pladsen i starten af 
skoven, lige efter Mortenstrup-
vej 37. Arrangementet afholdes 
i samarbejde med Nationalpark 
Skjoldungernes Land, DN-Lej-
re, Kildeengens Høslætlaug og 
Naturstyrelsen. Info: Erik Olsen, 
eriko1@live.dk. Tilmelding: via 
Billetto. Alternativt til Sofie Clau-
son-Kaas på mail: socla@nst.dk 
eller til Erik Olsen: eriko1@live.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14143. 

LO LL AN D
WWW.DN.DK/LOLLAND
Aftentur for hele familien. Fre-
dag den 12. juni kl. 20-22.30. Mø-
dested: P-pladsen ved Ridehuset. 
Reventlowparken er en oplevelse 
for sig selv. Der er åbne græsare-
aler, mange imponerende træer 
og spændende botanik. Desuden 
er der flere arter flagermus. Info: 
Susie Riis-Jacobsen, tlf. 40 29 29 
59, susie@blanshoved.dk. susie@
blanshoved.dk. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/14353. 

NÆST VED
WWW.DN.DK/NAESTVED
Sommerfugletur ved Kalby Ris. 
Søndag den 26. juli kl. 13-16. Mø-
dested: P-pladsen ved Kalby Ris, 



 T U R E  

N A T U R  &  M I L J Ø 0 2  :  2 0 2 059

over for Næstved Hjemmeværns-
gård, for enden af Skyttemarks-
vej. Vil du se et bredt udsnit af 
højsommerens sommerfugle? Be-
mærk, at turen kan blive rykket, 
hvis militæret holder øvelse på 
datoen (vides d. 1/7). Tilmelding: 
senest d. 24/7 til Kurt Ramskov 
Laursen på mail krl@pletvinge.dk. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14340. 

Naturpleje på Atterbakke. Tirs-
dag den 18. august kl. 14-20. Mø-
dested: Ved vejen ind til Atterbak-
kevej 11, hvor man kan parkere. På 
den lille fredede bakketop mellem 
Dysted og Størlinge arrangerer 
vi også i år høslæt, så det smukke 
overdrev ikke gror til i grove græs-
ser. Tilmelding: senest d. 17/8 kl. 
12 til Hanne Juul-Dam, tlf. 29 13 
00 99, dr.kunze@mail.tele.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14339. 

Flagermustur ved Herlufsholm. 
Lørdag den 29. august kl. 19.30-
21.30. Mødested: P-pladsen ved 
Herlufsholm Kirkegård. Kom og 
oplev naturens små luftakrobater 
i skumringen på den internationa-

le flagermusnat. Tilmelding: se-
nest d. 27/8 kl. 20 til Henriette Ga-
borit på hegaborit@hotmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14341. 

ROS KILD E
WWW.DN.DK/ROSKILDE
Vilde Blomsters Dag: Naturvan-
dring i Boserup Skov. Søndag den 
14. juni kl. 10.30-12. Mødested: 
Boserupvej 84. Botanisk vandring 
i Boserup Skov med biolog Claus 
Helweg Ovesen fra Boserup-
gård. Arrangementet er en del af 
den landsdækkende kampagne 
Naturstafetten. På Boserupgård 
vil der være en spændende mar-
kedsplads med mange forskellige 
naturaktiviteter. Info: Claus Hel-
weg Ovesen, helweg.ovesen@
get2net.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/11043. 

Vilde Blomsters Dag: Strand-
engs- og fjordtur til Sønderø. 
Søndag den 14. juni kl. 13.30-
15.15. Mødested: P-pladsen ved 
Vigen Strandpark, Baunehøjvej, 
det SØ-hjørne af pladsen ved Søn-
derøens fangfold for kreaturer. 

Guidet tur ned til fjorden, ser på 
planterne på engene og i fjorden 
og fisker efter dyr for at se, hvad 
bl.a. områdets fugle har at leve 
af. Medbring: evt. kikkert, net og 
bakke og gummistøvler eller let 
fodtøj, der kan tåle at blive vådt. 
Info: Claus Helweg Ovesen, hel-
weg.ovesen@get2net.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11044. 

Himmelsøens flagermus. Tirsdag 
den 30. juni kl. 21-22.30. Møde-
sted: P-plads overfor indgang til 
dyreinternatet, Darupvej 13. Vi 
leder efter flagermus. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11057. 

Himmelsøen rundt. Tirsdag 
den 4. august kl. 11-12. Møde-
sted: P-plads overfor indgang til 
dyreinternatet, Darupvej 131. 
Turens formål er at følge årets 
gang i en tidligere grusgrav og se, 
hvordan naturen langsomt, men 
sikkert “overtager” området. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14362. 

Himmelsøens flagermus. Tirs-
dag den 25. august kl. 21-22.30. 

Mødested: Himmelsøen. Vi leder 
efter flagermus med hjælp fra ny-
anskaffede flagermusdetektorer, 
der kan “oversætte” flagermu-
sens orienteringsskrig til noget, 
vi kan høre. Læs mere: https://e.
dn.dk/14363. 

SOLRØD
WWW.DN.DK/SOLROED
Oplev litteraturen i naturen. 
Start: Tirsdag den 16. juni kl. 
18.30-21. Mødested: P-pladsen 
ved Trylleskoven, indkørsel fra 
Mosevænget. Kom med på en 
aftentur i Solrøds skønne natur 
og bliv inspireret til læseoplevel-
ser, der hylder naturen. Naturen 
har inspireret mange forfattere 
og læsere til nye og gode læse-
oplevelser. Tilmelding: på www.
solbib.dk. Se: “Oplev litteraturen 
i naturen” under “Arrangemen-
ter”. Info: Jens Garde, tlf. 20 12 37 
80, jensgarde42@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/12752. 

Det rige fugleliv ved Staunings 
Ø. Søndag den 19. juli kl. 9-12. 
Mødested: P-pladsen ved Jersie 

 O B S  
 

CORONA, 
CORONA, 
CORONA …
I forbindelse med ture og 
arrangementer skal vi pointere, 
at vi følger de gældende covid-19 
retningslinjer. Se mere på 
www.coronasmitte.dk

Det er ligeledes en god idé at tjekke.  
www.dn.dk/arrangementer eller 
den lokale afdelings hjemmeside 
www.dn.dk/#bynavn for, om 
arrangementerne gennemføres, 
eller om der er kommet nye til, for 
vi kan ikke være sikre på, hvordan 
tingene udvikler sig.
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Strandpark. Kom med og lad os 
nyde den danske sommer med 
rastende og fouragerende fug-
le i lagunen. Fredningsperioden 
er ovre, ungfugle, voksne samt 
trækkende fugle fra norden sam-
ler kræfter inden efterårets træk 
sydpå. Info: Jens Garde, tlf. 20 12 
37 80, jensgarde42@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/12753. 

SORØ
WWW.DN.DK/SOROE
Sportur i Grydebjerg Skov. Lør-
dag den 22. august kl. 10-13. Mø-
dested: P-pladsen i den nordlige 
ende af Grydebjerg Skov, umid-
delbart syd for Parnasvej 2. Tu-
ren gennem Grydebjerg Skov er 
den årlige fejring af de 11 “spor i 
landskabet”, som DN Sorø tilser 
i Sorø Kommune. Det er vandre-
stier, der giver alle interesserede 
mulighed for at opleve variatio-
nen i den danske natur. Info: Rolf 
Lehrmann, tlf. 30 45 70 35, rolf.
lehrmann@gmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/13930 

NORDJYLLAND

BRØNDERSLEV
WWW.DN.DK/
BROENDERSLEV
Krible-Krable-tur ved Dorf Møl-
legård. Søndag den 2. august kl. 
10.30-13. Mødested: Jagt- og 
Skovbrugsmuseet / Dorf Mølle-
gård, Storskovvej 39, Dronning-
lund. Kom med på en tur i naturen 
omkring Møllesøen, og gå på op-
dagelse i krible-krable-verdenen, 
hvor vi undersøger skovbunden 
og søen for insekter. Info: Pernille 
Hald, tlf. 21 80 83 70. Læs mere: 
https://e.dn.dk/14281. 

HJØRRING
WWW.DN.DK/HJOERRING
Vilde Blomsters Dag: Tversteds 
Grønne Front. Søndag den 14. 
juni kl. 10-12.30. Mødested: 
P-pladsen over for ishusene på 
Tannisbugtvej i Tversted. Tag fa-
milien under armen, når DN og 
Dansk Botanisk Forening tager 
på vandring gennem det fantasti-
ske klitlandskab i Tversted , Tver-
steds Grønne Front. I området 
finder vi Danmarks mest artsrige 
grønklitter med et stort indhold 
af sjældne og biotoptypiske ar-
ter. Info: Birthe Kristensen, tlf. 
51 33 93 05. Læs mere: https://e.
dn.dk/14307. 

Svampetur i Tolne Skov. Lørdag 
den 29. august kl. 13.30-16. Mø-
dested: Dalgård, Tolnevej 51 ved 
Tolne Skov. Tag familien med på 
svampetur i Tolne Skov. Sammen 
går vi en tur i skoven og indsamler 
svampe. Herefter samles vi ved 
Dalgård, hvor svampeekspert 
Henning Christensen fra For-
eningen til Svampekundskabens 
Fremme vil fortælle om de ind-
samlede svampe. Info: Jakob Ko-
foed, tlf. 31 34 62 91. Læs mere: 
https://e.dn.dk/14306. 

JAMMERBUGT
WWW.DN.DK/JAMMERBUGT
Naturpleje Aaby Bjerg. Lørdag 
den 20. juni kl. 10-13. Mødested: 
Aaby Bjerg, p-pladsen ved Cen-
tralgårdsvej og Trædestenene. 
Traditionel naturpleje på den 
gammeldags facon. Med leen 
fjerner vi ørnebregne og græs-
rørhvene på hedebakken og går 
skånsomt uden om hedebotanik-
ken. Således gavner naturplejen 
den vilde flora, som kræver lys 
og plads. DN udfører naturplejen 
i samarbejde med Jammerbugt 
Kommune, som fjerner mate-
rialet. Info: Søren Rosenberg, 
tlf. 30 24 18 34, jammerbugt@
dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/12773. 

MARIAGERFJORD
WWW.DN.DK/
MARIAGERFJORD
Vandretur på de nye stier ved 
Kastbjerg Ådal. Tirsdag den 1. 
september kl. 18.30-21.30. Mø-
dested: Kransmarksvej 8. Kom 
med på en spændende travetur i 
Kastbjerg Ådal, hvor vi vil fortælle 
om naturgenopretnings-projek-
tets resultater, og vi vil udforske 
nogle af de nyetablerede stier i 
den vestlige ende af Kastbjerg 
Ådal. Info: Per Edgar Jørgensen, 
tlf. 26 78 85 20, peredgar2@
mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10209. 

.

MIDTJYLLAND

FAVRSKOV
WWW.DN.DK/FAVRSKOV
Vandretur på Trækstien. Lør-
dag den 13. juni kl. 10-12. Mø-
dested: Shelter- og kanopladsen 
modsat Kongensbro Kro, nær-
meste adresse: Truust Gade 99, 
Fårvang. Vi kommer tæt på åen 
og den fantastiske natur. Biolog 

Søren Westermann fortæller om 
spændende planter som gifttyden 
og kærmyssen samt det rige fugle-
liv. Vi hører om ådannelsen under 
istiden samt trækstiens historie 
og Tange Søs tilblivelse. Turen er 
på ca. 5 km. Tag gerne støvler på, 
der er vand på stien. Info: Niels 
Jørgen Sørensen, tlf. 40 16 30 
66, njsorensen1@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/13172. 

Vilde Blomsters Dag på Lysnet. 
Søndag den 14. juni kl. 10-12. 
Mødested: Lysnet, Lindkjærvej 
51, Hadsten. Lysnet er, med sine 
131 m over havets overflade, på 
flere måder enestående i geolo-
gisk og landskabelig henseende. 
Kom og se naturtyper som over-
drev, mose og væld. Området er 
kendt for sin bestand af orkideer, 
især majgøgeurt og kødfarvet gø-
geurt, der blomstrer i maj og juni. 
I samarbejde med Favrskov Kom-
mune. Ikke egnet for klapvogne. 
Husk fornuftigt fodtøj. Info: Niels 
Jørgen Sørensen, njsorensen1@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/14284. 

HEDENSTED
WWW.DN.DK/HEDENSTED
Gudenå og Skjernåens udspring. 
Søndag den 14. juni kl. 13-16. 
Mødested: P-pladsen ved Guden-
åens udspring. “Blå Flag-arrange-
ment” ved Gudenåens og Skjer-
nåens udspring. “Helligkilder og 
Helligkraft”. Info: Naturvejleder 
Benny Jensen, tlf. 51 51 91 35, 
kysskrubtudsen@gmail.com. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14367. 

Hedensted Søerne: Åbningsar-
rangement. Lørdag den 27. juni kl. 
10-14. Mødested: Hedensted Sø-
erne. Blå Flagfamilietur med kano-
tur, vandhulsundersøgelser og ud-
forskning af nyt naturområde ved 
Hedensted Søerne. Info: Naturvej-
leder Benny Jensen, tlf. 51 51 91 
35, kysskrubtudsen@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14364. 

Kajaksejlads for nybegyndere. 
Søndag den 23. august kl. 10-14. 
Mødested: Daugård Strand. Blå 
Flagfamilietur, hvor børn og voks-
ne kan få lov til at afprøve deres 
balancekunst i kajaksejlads. Info: 
Naturvejleder Benny Jensen, tlf. 
51 51 91 35, kysskrubtudsen@
gmail.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/14365. 

HOLSTEBRO
WWW. DN.DK/HOLSTEBRO
Foredrag ved Per Hartvig om den 
danske floras tilstand. Mandag 
den 15. juni kl. 19-21. Mødested: 
Auditoriet, Holstebro Gymnasi-
um og HF. Kom til en spændende 
aften og hør projektleder og bo-

taniker Per Hartvig fortælle om 
Atlas Flora Danica-undersøgel-
sen, og hvordan det står til med 
den danske flora. Hartvig vil bl.a. 
fortælle om floraen omkring Hol-
stebro og vandkraftsøen. Info: 
Ole Primdahl, tlf. 42 73 97 48, 
primdahl@vip.cybercity.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14325. 

IKAST-BRANDE
WWW.DN.DK/IKAST-BRANDE
Flagermustur. Onsdag den 26. 
august kl. 21-22. Mødested: Se 
hjemmesiden, når datoen nær-
mer sig. Reserver en aften til at 
blive klogere på flagermus. Bio-
log Katrine Hulgard er guide på 
turen og fortæller undervejs om 
de spændende pattedyr. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14351. 

NORDDJURS
WWW.DN.DK/NORDDJURS
Vilde Blomsters Dag. Søndag 
den 14. juni kl. 14-16. Mødested: 
Hjorterod Fredningen for enden 
af Bellisvej i Grenaa. I samarbej-
de med Dansk Botanisk Forening 
afholder vi De Vilde Blomsters 
Dag og sætter fokus på hjor-
terod. Turledere: Peter Wind og 
Anne Murmann, Dansk Botanisk 
Forening, samt Annette Limborg 
Madsen, Norddjurs Kommune. 
Info: Jette Mouritzen, tlf. 86 38 
64 19, jjjm@primanet.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/11022. 

ODDER
WWW.DN.DK/ODDER
Debat med DN’s præsident i 
Økologiens Have. Mandag den 
24. august kl. 17-20. Mødested: 
Væksthuset i Økologiens Have. 
Kom og mød DN’s præsident, 
Maria Gjerding Reumert. Der er 
begrænset plads, så der er til-
melding via Havens hjemmeside, 
w w w.okologienshave.dk /det-
sker. Pris: 50 kr., hvis du er med-
lem af Haven eller DN, ellers 75 
kr. Spisning er med i prisen. Læs 
mere: https://e.dn.dk/12841. 

RINGKØBING-SKJERN
WWW.DN.DK/RINGKOEBING-
SKJERN  
Oplev rovfugle i Skjern Enge. 
Søndag den 16. august kl. 13-16. 
Mødested: Det store fugletårn 
ved vejen mellem Lønborg og 
Skjern. På denne årstid er Ve-
ster-enge og Hestholmsøen et 
par af de gode steder at kigge ef-
ter rovfugle. Her ses ofte havørn, 
rørhøg, fiskeørn og vandrefalk. 
Dertil er der masser af lappedyk-
kere og ænder på vandfladerne. 
Måske ser vi også skestorke, som 
snart er på vej til Afrika. Info: Ma-
rianne Linnemann, tlf. 23 64 14 
06, mli.tm@turbopost.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14312. 
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LAD DANMARKS FUGLE ARVE 

EN RIG NATUR
SKRIV TESTAMENTE TIL FUGLEVæRNSFoNDEN

Fuglene og naturen er fælles gods, som vi alle har glæde af, 
og i Fugleværnsfonden skaber vi åndehuller i en stadig mere 
trængt natur, hvor alle er velkomne.

Fugleværnsfonden ejer og forvalter i dag 23 naturområder  
fordelt over hele landet. Dette er kun muligt takket være  
generøs økonomisk hjælp fra fugle- og naturelskere. Dit  
bidrag har derfor stor værdi.   

Et bidrag eller en arv - uanset størrelse - er en gave, som  
omsættes til mere natur.  For fugle, for folk og for fremtiden.

FÅ MERE AT VIDE HER: 
Klik ind på www.fuglevaernsfonden.dk/testamente
Ring til vores sekretariat på 3328 3839 
 
Du kan også vælge at støtte her og nu på Mobile Pay 90682 
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SILKEBORG
WWW.DN.DK/SILKEBORG
Tur til Sillerupvæld, Vrads. Tirsdag 
den 25. august kl. 17.30-20.30. 
Mødested: ved Høvejen Nord, 
en skovvej, der går til højre, når I 
kører ad St. Hjøllundvej fra Vrads 
mod Hjøllund og har kørt 800 m 
fra skellet mellem heden og sko-
ven. Vil blive markeret med et skilt. 
Sillerupvæld er et af de største 
kildevæld i Danmark. Naturgenop-
retningsprojektet er startet efter 
en henvendelse fra ejeren af Sille-
rup Dambrug, der bliver nedlagt. 
Det betyder, at hele området bliver 
søgt ført tilbage til tiden før dam-
bruget. Bente Sørensen vil lede 
turen. Info: Chresten Dyhre, tlf. 60 
65 06 51, chrestend@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/14343. 

SKANDERBORG
WWW.DN.DK/SKANDERBORG 
I møllernes fodspor. Lørdag den 
22. august kl. 13-16. Mødested: 
Det grønne areal ved Skvætmølle 
på Oddervej, hvor der er mulighed 
for parkering. Turen går fra 
Skvætmølle til Vester Mølle og 
tilbage. Vi går igennem sommer-
skoven og forbi kildevæld. Der 
er enkelte stigninger, som beløn-
nes med en storslået udsigt over 

Skanderborg Sø. Undervejs vil vi 
se de spor, møllerne på Skvætmøl-
le og Vester mølle satte i landska-
bet. Info: Lars Søgaard-Jensen, tlf. 
30 72 25 82, ls-j@dadlnet.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/14344. 

SKIVE
WWW.DN.DK/SKIVE-SALLING
Vilde Blomsters Dag. Søndag den 
14. juni kl. 13-16. Mødested: den 
lille p-plads ved Børnenes Para-
dis, Ågade 18. Vi går en tur rundt 
i Skive by og ser på byens oversete 
planter, dem, som mange benæv-
ner som ukrudt. Info: Anni Op-
pelstrup Blohm, tlf. 28 93 10 72, 
anniob@outlook.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/14280. 

Natur og fugletur ved Jordbro 
Engsø. Mandag den 29. juni kl. 
19-21. Mødested: Kærhuset, ca. 
250 m nede ad en markvej nord 
for Gammelstrupvej 8, Løgstrup. 
Jordbro Engsø blev genoprettet 
og indviet i 2019 og fremstår nu 
som et skønt naturområde med 
mange publikumsfaciliteter. Ved 
engsøen raster og yngler man-
ge fugle. Info: Anni Oppelstrup 
Blohm, tlf. 28 93 10 72, anniob@
outlook.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/14003. 

VIBO RG
WWW.DN.DK/VIBORG
Vilde Blomsters Dag. Søndag 
den 14. juni kl. 19-21. Mødested: 
“Riskjær Skov”, Bækkegårdsvej 
42. Vi skal nyde en orkidéeng og 
genslyngningen af Rævind Bæk. 
Vi skal finde alle rigkærets blom-
ster og fattigkærets specielle 
arter på en times vandring i den 
våde eng. Info: Arne Friis Hansen, 
tlf. 25 73 53 72. Læs mere: htt-
ps://e.dn.dk/12355. 

SYDDANMARK

ES BJERG
WWW.DN.DK/ESBJERG
Bioblitz i Marbæk. Lørdag den 20. 
juni kl. 10 til søndag den 21. juni 
kl. 10. Mødested: Basen under 
Bioblitzen er Myrthuegård, som 
er et Natur- og Kulturformidlings-
center. Her er der gode forhold 
til at studere indsamlet materiale 

under stereolup eller mikroskop. 
Her er der også mulighed for 
gratis overnatning i hytter eller 
shelter. Vi vil på 24 timer se, hvor 
mange arter vi kan finde og regi-
strere i området. Der er frit slag 
til at boltre sig i det store område. 
Selvom der allerede er registreret 
mange fine arter i området, er der 
stadig masser at udforske. Tilmel-
ding: Carsten Mathiesen, cm@
egonline.dk, tlf. nr. 28 28 88 36, 
Inge Nagstrup, ingenagstrup@
gmail.com, tlf. nr. 21 64 44 01 
eller Bodil Kristensen (Myrthue-
gård), bodk@esbjergkommune.
dk, tlf. nr. 27 74 15 20. Læs mere: 
https://e.dn.dk/12568. 

KOLDING
WWW.DN.DK/KOLDING
Hekseafbrænding og skovvan-
dring. Søndag den 14. juni kl. 
14-16.15. Mødested: P-pladsen 
“Bjerget” bag ejendommen Bin-
derup Strandvej 66, Bjert. Hek-
seafbrænding og skovvandring. 
Vi afliver et bøgetræ ved bål-
brænding. Hvorfor denne sym-
bolske ilddåd i jagten på biologisk 
mangfoldighed? Fokus på vores 
tvetydige behov for råstoffer/
træmaterialer og moralske ansvar 
for mangfoldig natur. Børneven-
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bidrag har derfor stor værdi.   

Et bidrag eller en arv - uanset størrelse - er en gave, som  
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lig. Begrænset deltagerantal. Til-
melding og info: Paul Rasmussen, 
tlf. 60 92 13 48, dansk-skibstrae@
mail.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10748. 

Skærsø rundt. Lørdag den 8. 
august kl. 10-12.15. Mødested: 
Nordlige p-plads ved Skærsø. 
Skærsø ved Egtved er den øst-
ligst beliggende hedesø i Jylland. 
Vi vandrer søen rundt, og der 
fortælles om fugleliv og plante-
liv omkring søen. I søen findes et 
planteliv, som er knyttet til næ-
ringsfattigt vand. Begrænset del-
tagerantal. Tilmelding: Kurt Stor-
gård, tlf. 24 94 53 32. Læs mere: 
https://e.dn.dk/14347. 

LANGELAND
WWW.DN.DK/LANGELAND
Høslæt på Påø Eng ved Skovs-
gaard. Søndag den 23. august 
kl. 10-15. Mødested: Påøvej 9. 
Høslæt på Påø Eng ved Skovs-
gaard. Tilmelding: senest den 
16/8 til Eva Christiansen på mail: 
evavindeby@gmail.com, tlf. 28 
58 42 95. Læs mere: https://e.
dn.dk/14345. 

NORDFYN
WWW.DN.DK/NORDFYN
Æbelø i august. Søndag den 16. 
august kl. 9-17. Mødested: 
Lindøhoved. DN inviterer på en 
travetur til Æbelø. Medbring 
madpakke, vand og evt. kikkert. 
Turens samlede længde er ca. 
15 km. Husk travefodtøj og ger-
ne fodtøj til turen gennem van-
det. Begrænset deltagerantal. 
Tilmelding: jensdkmogensen@
cloud.com. Læs mere: https://e.
dn.dk/12317. 

Fugle og fortid ved Nr. Nærå 
Fjord. Onsdag den 19. august 
kl. 18.30-20.30. Mødested: Vi 
parkerer ved Klinte Kirke og går 
samlet til det gule pumpehus. En 
vandring, hvor der fortælles om 
stenalderfolkets bopladser, kul-
turlandskabets ændring gennem 
tiden og områdets fugle. Info: Ulla 
Rasmussen, tlf. 22 74 05 66. Læs 
mere: https://e.dn.dk/12318. 

ODENSE
WWW.DN.DK/ODENSE
Naturpleje på Dyred Banke. Lør-
dag den 13. juni kl. 10-15. Møde-
sted: På toppen af Dyred Banke. 
P-plads og opgangssti overfor 
Tommerupvej 115. Kom og slå 
med le på naturskønne, fredede 
Dyred Banke i 123 m højde med 
vid udsigt over Højfyn. Husk ar-
bejdstøj og havehandsker. Vi har 
alle redskaber og giver frokost, 
kaffe/te og drikkevarer. Gratis, 
og for hele familien. Tilmelding: 
Til turleder Carsten O. Hansen, 

tlf. 51 32 76 07, carslisb@drejer-
banken.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/13528. 

SØNDERBORG
WWW.DN.DK/SOENDERBORG
Vilde Blomsters Dag: Gendarm-
stien. Søndag den 14. juni kl. 10-
12. Mødested: P-pladsen yderst 
på Sundgade i Sønderborg. Vi går 
lidt rundt og kigger på blomster 
og planter. Info: Finn Lindhart, tlf. 
30 93 93 23, finn@lindhart.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/33. 

Vilde Blomsters Dag: Traneodde 
Fyr. Søndag den 14. juni kl. 14-16. 
Mødested: P-plads ved stranden 
for enden af Skærveagervej. Op-
lev naturen omkring Traneodde 
Fyr, når vi ser på planter ved kyst 
og på eng. Info: Andreas Ander-
sen, tlf. 61 34 19 31. Læs mere: 
https://e.dn.dk/10769. 

Naturpleje, Lille Bjørnkær. Lør-
dag den 20. juni kl. 10-14. Møde-
sted: Stenbækgård. Vær aktiv, 
hjælp et lille hjørne natur og oplev 
den særlige botanik ved Lille 
Bjørnkær. Info: Andreas Ander-
sen, tlf. 61 34 19 31. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11133. 

Krabbefiskeri, familiearran-
gement. Søndag den 5. juli kl. 
10.30-12.30. Mødested: Balle-
bro Færgehavn. Krabbefiskeri 
og kåring af krabbekonge ved 
Ballebro Færgehavn. Info: Bir-
gitte Marcussen, tlf. 23 20 93 57, 
birgitte@danfoss.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11079. 

Flagermustur i Augustenborg 
Skov, familiearrangement. Lør-
dag den 5. september kl. 19-21. 
Mødested: P-pladsen i skoven 
ved Palævej. Vær med, når vi ta-
ger i skoven for at møde ét af de 
mest hemmelige og fascineren-
de dyr: flagermusen. Info: Heidi 
Jahnke, tlf. 24 65 34 72, heidi-
jahnke@hotmail.com. Læs mere: 
https://e.dn.dk/11062. 

VARDE
WWW.DN.DK/VARDE
Vilde Blomsters Dag: Vrøgum 
Kær, 15 år. Søndag den 14. juni kl. 
13-15.30. Mødested: På Filsøvej 
mellem Vrøgum og Kærgård, ca. 
4 km fra Vrøgum ved Telefonvej. 
I 2020 er det 15 år siden, Dan-
marks Naturfond købte Vrøgum 
Kær, som i dag er et botanisk 
hotspot med mange sjældne plan-
ter og et rigt insekt- og dyreliv. 
Kom med til De Vilde Blomsters 
Dag, hvor der vil være naturakti-
viteter for børn og voksne. Info: 
Merete Vigen Hansen, tlf. 25 88 
22 05, varde@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/13134. 

 
Deadlines for 

indberetning af ture i 
næste blad

NATUR & MILJØ NR. 3 
UDKOMMER 1. SEPTEMBER 
Indberetningsfrist for ture 

15. JULI

NATUR & MILJØ NR. 4 
UDKOMMER 15. NOVEMBER 

Indberetningsfrist for ture 
1. OKTOBER

Vild med vilje, Varde: Oksbøl 
Bypark. Torsdag den 18. juni kl. 
19-21. Mødested: Parkvænget. 
Varde Kommune skal være mere 
Vild med vilje, så kom og hør og se, 
hvordan det sker i Oksbøl Bypark. 
Flere levesteder, mere biodiversi-
tet og flere naturoplevelser i den 
bynære natur. Varde Kommune og 
DN Varde viser rundt og fortæller 
om Vild med vilje-projektet. Info: 
Merete Vigen Hansen, tlf. 25 88 
22 05, varde@dn.dk. Læs mere: 
https://e.dn.dk/13132. 

Vild med vilje, Varde: Blomstren-
de grøftekanter. Torsdag den 6. 
august kl. 19-21. Mødested: Kløv-
bakken Rasteplads. Grøftekanter 
kan blive fulde af vilde blomster, 
hvis der ændres slåningstids-
punkt. Kom med ud og oplev to 
steder, hvor grøfterne nu blom-
strer: ved Kløvbakken, hvor Var-
de Kommune har ændret slåning, 
og ved Filsø, hvor du også får den 
sjældne forskelligbladet tidsel at 
se. Info: Merete Vigen Hansen, tlf. 
25 88 22 05, varde@dn.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/13135. 

Vild med vilje, Varde: Lær at slå 
med le. Onsdag den 26. august 
kl. 17-20. Mødested: Gl. Skovfo-
gedbolig, Roustvej 111. Tag med 
til en praktisk workshop, hvor du 
får konkrete fif og værktøjer til 
at gøre din have eller et fælles-
areal mere Vild Med Vilje, som 
f.eks. leslagning og insektvenlig 
indretning. Pris: 50 kr. p.p. Maks 
30 deltagere. Tilmelding: nkv@
naturkulturvarde.dk. Info: Bodil 
Kristensen, tlf. 27 74 15 20. Læs 
mere: https://e.dn.dk/13872. 

VEJEN
WWW.DN.DK/VEJEN
Vilde Blomsters Dag: Buketkon-
kurrence. Søndag den 14. juni kl. 
13-16. Mødested: Skibelund, Ski-
belund Krat 4. Buketkonkurrence: 
Tilmeld dig konkurrencen i DN’s 
telt, og sammensæt din buket af 
vilde blomster fra hele området. 
Info: Mogens Kjær Poulsen, tlf. 21 
54 92 34, mogenskjp@gmail.com. 
Læs mere: https://e.dn.dk/11094. 

26. bukettur: Skibelund Krat, 
cykeltur. Søndag den 14. juni kl. 
17.30-20.30. Mødested: Moders-
målet, Skibelund Krat 4. I forlæn-
gelse af Folkefesten mødes vi med 
cykler. Turen går via Friheden, Kø-
benhoved og Hjerting til Rødding. 
Retur over Langetved og Skrave. 
Undervejs ser vi på faunaen. Info: 
Kaj Lassen, tlf. 75 39 21 69, post@
kajlassen.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10041. 

27. bukettur: Hovborg. Søndag 
den 12. juli kl. 13-16. Mødested: 
Hovborg Kirke, Grønagervej 7. Vi 
fortsætter med buketturene, hvor 
vi denne gang mødes ved Hov-
borg Kirke. Info: Kaj Lassen, tlf. 75 
39 21 69, post@kajlassen.dk. Læs 
mere: https://e.dn.dk/10048. 

28. bukettur: Sdr. Hygum. Søn-
dag den 16. august kl. 13-16. 
Mødested: Hygum Hjemstavns-
gård, Ribevej 74. Vi fortsætter 
med buketturene, hvor vi denne 
gang mødes i Sdr. Hygum ved 
Hjemstavnsgården. Info: Kaj 
Lassen, tlf. 75 39 21 69, post@
kajlassen.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/10049. 
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S H O P. D N . D K
KOWA BDII-XD WA

Kowa BDII-XD 6,5x32 WA 

MEDL. PRIS KR. 2.699,- 
Ikke medl. pris kr. 3.095,-

Varenr. 4659

Kowa BDII-XD 8x32 WA 

MEDL. PRIS KR. 2.799,- 
Ikke medl. kr. 3.195,-

Varenr. 4660

PENTAX AD – SD – SP
1) Pentax AD 8 X 36 WP 

MEDL. PRIS KR. 1.499,- 
Ikke medl. pris kr. 1.799,-

Varenr. 4663

2) Pentax AD 9 X 32 WP 

MEDL. PRIS KR. 2.699,- 
Ikke medl. pris kr. 3.295,-

Varenr. 4612

3) Pentax SD 8 X 42 WP 

MEDL. PRIS KR. 2.399,- 
Ikke medl. pris kr. 2.799,-

Varenr. 4662

4) Pentax SD 9 X 42 WP 

MEDL. PRIS KR. 2.795,- 
Ikke medl. pris kr. 3.599,-

Varenr. 4661

5) Pentax SP 8 X 40 

MEDL. PRIS KR. 1.299,- 
Ikke medl. pris kr. 1.549,-

Varenr. 4667

FOCUS HANDY 8X40 
MEDL. PRIS KR. 499,- 

Ikke medl. pris kr. 669,-
Varenr. 4664

3)       

5)       

DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR
Vilde danske naturlandskaber uden byer og uden 
motorsavenes larm i skovene, hvor genudsatte  
nøglearter skaber en foranderlig natur- og oplevel - 
sesrigdom, kan blive virkeligheden i Danmark en  
lang række steder. Rune Engelbreth Larsens nye bog, 
DANMARKS GENFORVILDEDE NATUR, handler om,  
hvor de første små skridt er taget de foregående par  
årtier – og hvor og hvordan de næste store skridt kan  
tages i de nærmeste år med udsætning af vildheste,  
bisoner og andre vilde planteædere. 308 store sider,  
hardcover, A4-format. 
MEDL. PRIS KR. 279,- 
Ikke medl. pris kr. 339,-
Varenr. 4666

2)       

        1)

        4)

FOCUS DISCOVER 
Focus Discover 8 X 32 

MEDL. PRIS KR. 1.699,- 
Ikke medl. pris kr. 1.999,-
Varenr. 4613

Focus Discover 8 X 42 

MEDL. PRIS KR. 1.699,- 
Ikke medl. pris kr. 1.999,-
Varenr. 4665

KØB ONLINE PÅ 
SHOP.DN.DK
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FRILUFTSROLLINGER
Sådan kommer du ud i naturen med dine små børn. Der er et  
væld af gode grunde til at komme ud og blive mudret, beskidt,  
lugte af bål og makrel  madder, fjerne burrer fra flyverdragter,  
lufte soveposer, fange flåter og tømme småsten i hobetal  
fra termojakkens dybe gab. Friluftsliv giver børn viden og  
indsigt om natur og lærer dem at passe på vores natur. De får  
rygsækken pakket med bedre selvværd, psykisk robusthed,  
balance, kropsbevidsthed, motorisk udvikling og ikke mindst  
jord under neglene og i munden, som giver et sundere og  
stærkere immunforsvar. Og så giver det os mulighed for  
at træde ud af den daglige trummerum, alt det digitale  
og være til stede sammen i nuet. 
MEDL. PRIS KR. 169,-
Ikke medl. pris kr. 200,-
Varenr. 4673

SMUK KØKKENHAVE 
– inspiration og haveplaner

Køkkenhaven kan sagtens være til 
pynt og samtidig også til nytte, og så er 

det et perfekt voksen-børneprojekt, 
hvor man både kan hygge sig og se et 

fælles resultat af anstrengelserne. 
At få køkkenhaven til at blive havens 

vigtige midtpunkt kan også lade sig 
gøre, hvis man indretter den lige så 

smuk og med lige så stor omtanke som 
blomsterhaven. 199 sider. Indbundet. 

MEDL. PRIS KR. 219,- 
Ikke medl. pris kr. 249,-

Varenr. 4593

KRYDDERURTER 
af Lene Tvedegaard

Bogen for urteelskere beskriver  
over 300 forskellige arter og sorter,  
herunder også vilde krydderurter,  
der kan bruges i madlavningen. Stort 
set alle krydderurtearter og -sorter er 
med, sammen med information om den 
bedste dyrkningsmetode, opbevaring 
om vinteren, frøtagning og høst. Og 
her er afsnit om krydderurternes 
mangfoldighed, deres kulinariske 
egenskaber og vigtige indholdsstoffer. 
MEDL. PRIS KR. 329,- 
Ikke medl. pris kr. 388,-
Varenr. 4250 A2 PLAKAT – KRYDDERURTER

26 af de almindeligste krydderurter  
i fint firefarvet tryk af akvareltegninger. 

A2-format: 42 × 59,4 cm
MEDL. PRIS KR. 69,- 

Ikke medl. pris kr. 89,-
Varenr. 4254

HAVENS KRYDDERURTER 
af Lene Tvedegaard og Gunvor Maria Juul

I denne lille håndbog har forfatterne samlet  
viden om havens krydderurter. 40 urter  

er beskrevet i forhold til egenskaber, 
dyrkning, opskrifter og anvendelse. 

MEDL. PRIS KR. 89,- 
Ikke medl. pris kr. 99,-

Varenr. 4500

KRYDDERSNAPS 
af Peter Friis Møller

Kryddersnaps er essensen af anvendt botanik; natur- 
og kulturhistorie tilsat sol og fine naturoplevelser. 
Tilmed er det let og ret enkelt at opnå gode resul tater. 
Man tager blot nogle velegnede plantedele og lader  
dem trække i alkohol i passende tid, inden man på  
ny adskiller planter og væske. Forbløffende mange  
arter i natur og have egner sig til virkelig gode 
kryddersnapse – og der er forskellige muligheder  
i rødder, blade, stængler, knopper, rakler,  
blomster, frø og frugter. 
MELD. PRIS KR. 89,- 
Ikke medl. pris kr. 99,-
Varenr. 4171

BAKKE 
med krydderurter

Bakken kan vaskes i opvaskemaskinen.  
Mål: 20 × 27 cm. 

MEDL. PRIS KR. 179,- 
Ikke medl. pris kr. 199,-

Varenr. 4502

VISKESTYKKE 
med krydderurter

Kirsten Tind har tegnet de aromatiske  
krydderurter, der pryder det 100 %  
økologiske bomuldsviskestykke.  
Måler 48×70 cm. 
MEDL. PRIS KR. 79,- 
Ikke medl. pris kr. 85,-
Varenr. 4504

FANTASILATER
Fantasilater – eventyrlige  blomstersalater  
af Aiah Noack. 

Havens blomster – lige til at spise!  
Dyrk, pluk og design dit eget  
smagsunivers blandt over  
100 spiselige blomster,  
bladgrønt og urter. 
MEDL. PRIS KR. 219,- 
Ikke medl. pris kr. 249,-
Varenr. 4587
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VISKESTYKKE 
med  køllevalmue motiv fra det 

 botaniske værk Flora Danica. 

100% økologisk bomuld.  
Måler 48X70 cm.

MEDL. PRIS KR. 79,- 
Ikke medl. pris kr. 85,-

Varenr. 4355

LAVENDEL – DUFTENDE,  
SMUK OG VELSMAGENDE
af Eva Olsson

Bogen beskriver  
lavendlens historie, dyrkning,  
indholdsstoffer og anvendelse.
MEDL. PRIS KR. 89,- 
Ikke medl. pris kr. 99,-
Varenr. 4501

DÆKKESERVIET 
med motiv af røde  

køllevalmuer fra  
det botaniske  

værk Flora Danica.

Overfladen tåler  
varme op til 200ºC.   

Måler 29 x 38 cm. 
MEDL. PRIS KR. 139,- 

Ikke medl. pris kr. 165,- 
Varenr. 4668 

BAKKE 
med røde  køllevalmuer 

Firkantet 32x15 cm 
MEDL. PRIS KR. 159,- 

Ikke medl. pris kr. 189,-
Varenr. 4357

Rund Ø 38 
MEDL. PRIS KR. 239,-   

Ikke medl. pris kr. 279,-
Varenr. 4356

SPISELIGE BLOMSTER  
–  ØJENFRYD OG VELSMAG

 af Anemette Olesen

Forfatteren er dansk foregangs- 
kvinde mht. anvendelse af planter  

på nye måder, og har samlet en  
buket af viden om velsmagende  

blomster, man med sindsro  
kan plukke og sætte tænderne i. 

MEDL. PRIS KR. 89,- 
Ikke medl. pris kr. 99,-

Varenr. 4200

DÆKKESERVIET 
med flotte motiver af blomster 
dyrket i de gamle klosterhaver, 

illustreret af Kirsten Tind. 
Overfladen tåler varme op til  

200ºC.  Måler 29 x 38 cm. 
MEDL. PRIS KR. 139,- 

Ikke medl. pris kr. 165,- 
Varenr. 4669

RUND BAKKE 
med blomster fra klosterhaven  

eller pink valmue Ø 38 cm. 
MEDL. PRIS KR. 239,- 

Ikke Medl. pris kr. 279,-
Varenr. 4542 – Klosterhaven 

Varenr. 4543 – Pink valmue

VISKESTYKKE 
med klosterhaven eller grøftekant 

100 % økologisk bomuld. Måler 48X70 cm.
MEDL. PRIS KR. 79,- 
Ikke medl. pris kr. 85,-
Varenr. 4507 – Klosterhaven
Varenr. 4646 – Grøftekant

BAKKE 
med grøftekant 

måler 20 X 27 cm. 
MEDL. PRIS KR. 179,- 

Ikke medl. pris kr. 199,-
Varenr. 4672

KRUS 
med Blå  
Anemone

Mål: Ø 9 cm.  
Højde: 10 cm.  
Bund: Ø7,5 cm.  
Kan Indeholde  
3,5 dl (35 cl). 
 Tåler maskinopvask.
MEDL. PRIS KR. 119,- 
Ikke medl. pris kr. 149,-
Varenr. 4630

DÆKKESERVIET 
med Blå Anemone

Overfladen tåler varme op til  
200ºC.  Måler 29 x 38 cm. 

MEDL. PRIS KR. 139,- 
Ikke medl. pris kr. 165,- 

Varenr. 4670

VISKESTYKKE 
med blå anemone eller  

anemone mønster. 

100 % økologisk bomuld.  
Måler 48X70 cm.

MEDL. PRIS KR. 79,- 
Ikke medl. pris kr. 85,-

Varenr. 4594 – Blå Anemone
Varenr. 4639 – Anemone  

Mønster

BAKKE 
med Blå Anemone

Måler 20 X 27 
MEDL. PRIS KR. 179,- 
Ikke medl. pris kr. 199,-
Varenr. 4637
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DEN STORE SNITTEBOG 
af Frank Egholm

En fremragende og omfattende introduktion til alle, som 
skal snitte for første gang. Men også en skattekiste for 

den avancerede. Her vises, hvordan børn og voksne kan få 
noget sjovt og spændende ud af snitning.  Ud over de generelle 

principper (egnede træ sorter, værktøj, sikkerhedsaspekter, 
snitteteknikker) indeholder bogen et væld af idéer og 

inspiration til legetøj, figurer, smykker,  pyntegenstande og 
redskaber. Slip fantasien løs med kniv og træ. 

MEDL. PRIS KR. 249,- 
Ikke medl. pris kr. 288,-

Varenr. 4120

SNITTEKNIV UDEN SPIDS
Kniv med et 2 mm tykt, kort og  
stabilt blad.
MEDL. PRIS KR. 75,- 
Ikke medl. pris kr. 87,-
Varenr. 4117

SNITTEKNIV FROST 120
Kniv med kort blad og træskæfte. 
MEDL. PRIS KR. 119,- 
Ikke medl. pris kr. 135,-
Varenr. 4118

SNITTEKNIV FROST PRECISION
Kniven har et 7,5 cm lagt blad, som er 2 mm tykt  
og spidst og af rustfrit stål, hårdhed 58 HRC.
MEDL. PRIS KR. 85,- 
Ikke medl. pris kr. 99,-
Varenr. 4119 

SMAGEN AF JORDBÆR 
af  Maren  Korsgaard

Denne bog handler om jordbær  
– om historien, botanikken, jordbær i 

kunst og kultur, jordbær i haven,  
dyrkning, beskrivelse af de bedste  

og mest berømte sorter samt  
jordbærs gode smag og  

indholdsstoffer.  
Her er opskrifter  

med jordbær  
til både desserter  

og i det salte køkken.
MEDL. PRIS KR. 179 

Ikke medl. pris kr. 198,-
Varenr. 4266

FOLDEPARAPLY 
Blå Anemone

Flot taskeparaply  
med motiv af den  
smukke Blå Anemone,  
illustreret af Marianne Scheel.  
Paraplyen har træhåndtag  
og automatisk åbning. 
MEDL. PRIS KR. 219,- 
Ikke medl. pris kr. 249,-
Varenr. 4671

Få 10% rabat på markedets bedste friluftsudstyr
Vi fører udstyr og beklædning fra populære producenter  
som Fjällräven, The North Face, Icebreaker, Teva, Scarpa og 
mange flere.  
Medbring dit DN medlemskort, når du handler i Friluftsland, 
Fjällräven Brand Store eller indtast rabatkoden:  
dnm02cgt i web-shoppen. Bestil på www.Friluftsland.dk

Ekstra stor, komfortabel, robust og alsidig hængekøje med 
inkluderet myggenet. Kombineret med en tarp, har du et godt 
og behageligt alternativ til teltet, selv i dårligt vejr og steder 
med ujævnt underlag.

Få andel i fremtiden   |   SEAS-NVE.DK

Bliv klimavenlig her: seas-nve.dk/globalenergi

GlobalEnergi – klimavenligt elforbrug 
for under 1 krone om dagen

170283 Annonce til DN-avisen_210x135mm_01.indd   1 30/01/18   14:31

GlobalEnergi – Et el-produkt til dig, der ønsker at bidrage 
til flere vedvarende energikilder.
  
Med Global Energi fra SEAS NVE giver du 12 øre ekstra pr. kWh, men de 12 
øre går ubeskåret til at investere i vedvarende energianlæg, som eksempelvis 
nye vindmøller. Det øger mængden af vedvarende energi, så vi bliver mindre 
afhængige af olie, kul og gas – det har stor betydning for vores klima.

Læs mere om GlobalEnergi her:  
seas-nve.dk/globalenergi

Få andel i fremtiden   |   SEAS-NVE.DK

Bliv klimavenlig her: seas-nve.dk/globalenergi

GlobalEnergi – klimavenligt elforbrug 
for under 1 krone om dagen

170283 Annonce til DN-avisen_210x135mm_01.indd   1 30/01/18   14:31
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PRIS

  629,-
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Brug medlemsbeviset til at:
•  Få rabat i DN’s egen butik, DN Butikken (www.shop.dn.dk)

•  Få adgang til gratis guidede lokale ture (www.dn.dk/ture)

•  Få adgang til kurser og konferencer på Naturens Universitet (www.aktiv.dn.dk)

•  Få støtte til natur- og miljøprojekter under Grønt Guld (www.aktiv.dn.dk) 

•  Få adgang til lokale årsmøder (www.dn.dk/aarsmoeder)

 

Dit medlemsnummer er de første tal over dit navn, se bagsiden.
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44 øko landmænd bag Naturmælk.
4 gårde er biodynamisk drevet, andre 
8 gårde har udelukkende jerseykøer, 
og 2 gårde drives med hø-fodring året 
rundt. Landmændene har tilsammen 
9 forskellige typer mælk, der dagligt 
leveres ind på mejeriet. 
Landmændene arbejder målrettet på 
at skabe gode forhold for alt liv på 
gården. Derfor får de lavet en RISE 
bæredygtigheds analyse - til gavn for 
fremtidens mejeriprodukter.

Bæredygtighed på gårdene
RISE bæredygtigheds model guider 
landmændene til at udvikle deres 
gård i en bæredygtighed retning. 
Det handler om klima, biodiversitet, 
energi, dyrevelfærd, næringsstoffer, 
vand, økonomi, livskvalitet og meget 
mere. Med RISE modellen i hånden 
får landmanden et øjebliksbillede af 
hvordan, og hvilke konkrete hand-
linger, der kan øge bæredygtighed på 
gården.

det økologiske mejeri Naturmælk

Ansvarlig emballage
Vi har lige introduceret vores nye 
emballager. Mælkekartonerne er nu 
100% ubleget brunt pap, hvor vi
reducerer CO2-udledningen med 
12,85%. Og vi er konsekvente, over 
90% af vores emballager er skiftet til 
denne CO2 venlige emballage, der 
er fri for blegemiddel og næsten ude-
lukkende består af træ fra nordiske 
skove. Vi ønsker at agere ansvarligt, 
derfor gør vi det!

JA TAK – GIV MIG MERE INFORMATION OM TESTAMENTEGAVER

Navn:........................................................................................................

Adresse:..................................................................................................

Postnummer/by:...................................................................................

Tlf.nr:........................................... E-mail:......................................................

Danmarks Naturfredningsforening
+ + + 11594 + + +
0893 Sjælland UFS B

Jeg ønsker at vide mere om: 
 Sådan opretter du et testamente og giver en testamentegave
 Støt naturen, miljøet og klimaet i fremtiden
 Fordele ved testamentegaver
 Værd at vide om arv og testamenter
 En liste med tre forslag til advokater i mit lokalområde

Andet: ...............................................................................................................................

Jeg ønsker at:  Blive ringet op  Modtage et brev  Modtage en mail 

GIV EN TESTAMENTEGAVE  
TIL NATUREN I DANMARK

Overvejer du at få lavet dit testamente, så har du også muligheden for at give en 
testamentegave til Danmarks Naturfredningsforening i fremtiden. 

Det er ret nemt. Vi tilbyder nemlig at hjælpe dig med at finde en advokat, som kan 
rådgive dig og skrive testamentet, så det bliver juridisk korrekt. Og vi tilbyder op til 
5.000 kr. i tilskud til advokatregningen, fordi vi ved, at hver en krone tæller og gør en 
kæmpe forskel for vores arbejde for naturen, miljøet og klimaet i fremtiden.

Få mere information om testamentegaver
→ Klik ind på www.dn.dk/testamentegave
→ Kontakt DN’s testamenterådgiver
→ Udfyld og indsend kortet herunder - portoen er betalt. 

... og få op til 5.000 kr. i tilskud til advokaten

Testamenterådgiver 
Lone Norup
Tlf.: 3119 3262
Mail: Lone@dn.dk

Så bliver din stemme også hørt langt ud i fremtiden


Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
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“Et grønnere valg” produkter fås i alle Friluftsland butikker. Læs mere om “Et grønnere valg” og se hele udvalget 
på www.friluftsland.dk/et-groenere-valg
Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatordninger. I butikkerne: Vis dit DN-medlemskort. På www.friluftsland.dk: Brug rabatkodenkoden dnm02cgt .
Besøg os i København, Field’s, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Randers og Aalborg eller på friluftsland.dk

Oplevelser
i naturen

MEDLEMSRABAT: 10%* | KÆMPE UDVALG AF BÆREDYGTIGE PRODUKTER

*
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