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Naturen hitter,
og stadigt flere af os forstår, at vi kun kan bevare den ved
at give den plads. Flere steder i Danmark har rigtig mange derfor ladet den vilde natur flytte ind i parcelhushaven eller på de kommunale arealer. Og det nytter. Vi har i
Danmarks Naturfredningsforening sammen med Københavns og Aarhus Universiteter, Aage V. Jensens Naturfond
og tæt på 30.000 frivillige undersøgt, hvordan det går med
de mest almindelige arter som for eksempel harer, egern
og hugorme herhjemme. Fantastisk indsats og overraskende resultat, som du kan læse mere om her i bladet.
Det er godt, at flere og flere af os engagerer os i at
give naturen mere plads. I en netop offentliggjort rapport om naturens tilstand i Europa ligger vi sammen med
Belgien som sørgeligt nummer sjok, når det gælder natur i EU. Rapporten er i virkeligheden et vidnesbyrd om
et massivt politisk svigt. I alt for mange år er naturen
ikke blevet prioriteret politisk. Rapporten understreger,
at det er på tide, at politikerne gør, ligesom så mange borgere har gjort, nemlig giver naturen dens egen plads. Dens
egne store områder, hvor den har første prioritet, og hvor
vi mennesker træder et skridt tilbage og accepterer, at vores behov for tømmerhugst og kødkvægproduktion visse
steder må komme i anden række.
Får naturen plads, betaler den tilbage med en overflod af mangfoldighed. Det viser historien her i bladet
om Peder Størup, der som en enmandshær og med en god

BIER, SOMMERFUGLE, BLOMSTER OG DYR.
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Flere steder i Danmark
har rigtig mange derfor
ladet den vilde natur
f lytte ind i parcelhushaven
eller på de kommunale
arealer.
blanding af stædighed og kærlighed har skabt et pragtfuldt naturområde på sin ejendom ved Silkeborg. Hen
over sommeren har der summet af liv på overdrev, i skov,
eng og mose. Her lever nu blandt andet jordbier, orkideer,
ranunkler, trevlekrone, kornet stenbræk og hele fem arter
af køllesværmere.
Naturen hitter også hos ptsd-ramte Jan Nielsen fra Langeland. Han fortæller her i Natur & Miljø, hvordan han
gerne bruger timer og dage på at tage sine spektakulære
nærbilleder af fuglelivet. Naturen giver ham ro. Selv om
nok de færreste af os kommer så tæt på naturen som Jan,
så tror jeg alligevel, at vi alle sammen genkender den følelse.
For naturen er magisk.
Lad os passe godt på den sammen.
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300.000 år med undtagelse af nogle få hundrede år, hvor lys har vundet
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TinaDet
Holdgård Hanse
fortæller han om i det fine miniportræt på side 28. Som altid er der tha@allercp.dk
inspiration til gode ture i naturen bagerst i bladet. God fornøjelse ...

Art director
Stylist

Overordnet Projektl

Centerprojektlede
Christina Heick
cg@allercp.dk

KRISTIAN ØRSTED PEDERSEN
REDAKTØR NATUR & MILJØ

forsidefoto
Ditte Capion

foto

NATUR &MILJØ
LÆSERTAL
FASTE DEADLINES FOR
318.370
INDBERETNING AF TURE
Kilde Index Danmark/Gallup
NU Nr. 1 udkommer 1. mar.
FORSIDE
Jan Nielsen
Indberetningsfrist 15. jan.
UDGIVER
Nr. 2 udkommer 1. jun.
Danmarks Naturfredningsforening
Indberetningsfrist 15. apr.
Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
SPAR 100,
Nr. 3 -udkommer 1. sep.
tlf.: 39 17 40 00 + dn@dn.dk
Indberetningsfrist 15. jul.
KONTO
AL 5301 + 0000277235
Nr. 4 udkommer 15. nov.
MOBILEPAY
Indberetningsfrist 1. okt.
DN bidrag/kontingent: 45650
Varekøb: 45760
KONTINGENT
Årskontingent 350 kr. og 200 kr. for
pensionister og unge.
Du kan komme i kontakt med
foreningens 96 afdelinger via dn.dk

199,-

NATUR & MILJØ

5

04 : 2020

tryk

S

REDAKTØR
Kristian Ørsted Pedersen
kop@dn.dk
ANSVARSHAVENDE
Lars Midtiby
PRÆSIDENT
Maria Reumert Gjerding
DESIGN
Morten Gorm & Martin Dennis
ANNONCESALG
DG Media,
tlf.: +45 70 27 11 55
epost@dgmedia.dk
OPLAG
122.473 ifølge senest
kontrollerede oplag
ISSN 0107-1653
TRYK
Aller Tryk A/S

Ditte Capion, Erik Bjørn Kompag
Michael Rygaard / Kam &

N
VA

Aller
tryk A/s
E

EM ÆRK

T

AR 200,-

UdgiVeS Af

Aller client Publishin
Havneholmen 33
1561 København V
tlf: 72 34 12 00
www.allercp.dk

1 PAR 349,-

varer. Tilbuddene gælder
tilbuddet kun t.o.m. den
01. 2013.

99,-

APROPO

Apropos tager forbehold for trykfejl og
Artikler i Apropos må citeres, når det
lig angivelse af Apropos som kilde sa
Tryksag
måned og år 5041-0806
på det nummer af Apro
fra. Tillige skal citat-reglerne ov

EU Ecolabel
DK/028/003

: XX/YY/ZZZ

forside: foto diTTe cAPiOn
Brugt papir bør så vidt muligt
afleveres til genanvendelse

Styling cAThRine PARK
hår- og makeup henRiK STeen for
model vAneSSA / unique

NYT OG NOTER

NYHEDER
FOTO RITZAU

NY EU-RAPPORT SAMMENFATTER NATURTILSTANDEN I
EU-LANDENE, OG I HVILKEN UDSTRÆKNING MEDLEMSSTATERNE EFTERLEVER EU-LOVGIVNINGEN OM NATURBESKYTTELSE. Og det ser ikke godt ud. Værst står

det til med de kvælstoffølsomme naturtyper som
tørvemoser og klitheder, der “overgødes” med
luftbåren kvælstof. I EU ligger Danmark helt i
bunden.
“Det skal retfærdigvis siges, at Danmark i
modsætning til mange andre af EU’s medlemsstater har anvendt de skrappeste kriterier i vurderingen af tilstanden for naturen, men den er
rivende gal herhjemme,” siger Bo Håkansson,
naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.
Lige nu foregår et væsentligt arbejde i miljøministeriet med at lave næste generations Natura-2000-planer, som vil være afgørende for
udviklingen i de EU-beskyttede naturområder.
Danmarks Naturfredningsforening har foreslået
en egentlig biodiversitetslov i stil med klimaloven, som vil kunne bidrage til, at naturen får
den nødvendige plads, og mulighed for at udfolde sig frit.
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Center for
Væredygtighed
beskæftiger sig
med de globale
udfordringer,
som vedkommer
os alle – og som
er opridset i FN’s
Verdensmål.

BESKYT HAVET
Forurening, overfiskeri og klimaændringer. Der er mange
triste grunde til, at havet omkring Danmark og de mange
dyr og planter, der lever i det, lider.
Den udvikling vil Danmarks Naturfredningsforening vende ved blandt andet at kæmpe for, at 30 procent af vores
hav beskyttes.
Danmarks første havplan er i gang med at blive lavet, og
for at få politikerne til at tænke beskyttede havområder ind i
havplanen har Danmarks Naturfredningsforening sat gang i en
stor kampagne.
Læs mere om kampagnen og muligheden for at gøre dit for
havnaturen på beskytvoreshav.dk.

Et enestående
værk med status
og analyse om
vore ynglende
fuglearter.

Vi skal gøre
noget, og det er
centerets overbevisning, at
væredygtighed
som begreb har
en forandringskraft i den
forbindelse.
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Nu har samme
center lavet et
kortspil “VÆREDYGTIGHED &
VERDENSMÅL”,
der kobler de
17 Verdensmål
sammen med
117 personlige,
eksistentielle,
filosofiske og
etiske spørgsmål. Spillet kan
bruges i undervisning, i sociale
sammenhænge
og i idégenerering og Innovationsprocesser.
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Med sine 5,3 kilo og over 800 sider er værket en vægtig
opsummering af danske ynglefugles udbredelse. Det er
tredje gang i historien, vi ser den type atlasundersøgelse.
Første gang var for omkring 40 år siden, og anden gang for
omkring 20 år siden. 1.468 frivillige har stået for 398.755
registreringer.
Den positive historie er, at der for 40 år siden var 190 arter
med i undersøgelsen, og for 20 år siden 206 arter. Nu er der 209
arter med, så antallet af arter, der yngler i Danmark, går frem.
Nogle forsvinder. Andre kommer til. For eksempel sølvhejre,
kongeørn og vandrefalk. Den enestående bog tegner et billede
af udviklingen for de enkelte arter, og her står det slemt til med
for eksempel agerhøne, hvorimod ravnen går frem.
Værket udgives i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk
Forening og forlaget Lindhardt og Ringhof.
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A N N E A NTH O N A N D ER S EN
SIM O N S KIPPER O G C A MILL A H Y LLEB ERG

TEMA OM
MENNESKER OG MØRKE
Vores forhold til lys og mørke har flyttet sig over tid. Vi har
bekæmpet mørket uden at mærke efter, hvilken rolle lys og mørke
spiller for os mennesker. I årtusinder har vi samlet kræfter i
mørket, og vi har fortsat brug for at søge ud i mørkets eventyr.

Siden gaslampernes indtog i 1800-tallet er menneskets forhold til
lys og mørke blevet stadig mere unaturligt. Vi har forsømt mørket,
dæmoniseret det og glemt, hvor vigtigt det er for os. Her portrætteres
mørket som naturfænomen for at minde os om, at vi har brug for det.

J

eg er ikke ven med mørket. Det er ikke angsten for, hvad der gemmer sig i mørket, der
skræmmer mig, men måden, hvorpå mørket
ligesom suger lysets eufori ud af kroppen. Den måde,
mørket lægger sig som en tung dyne over sindet i årets
mørke måneder. For mange er løsningen på mørkets lidelser lysterapi og vinterrejser mod lysere himmelstrøg.
Men hvad gjorde menneskene, dengang man ikke kunne
undslippe mørket? Hvorfor er vi blevet så fremmede for
mørket? Og hvad kan mørket lære os?

PÅ BAR BUND MED MØRKET. Mørket er et af de naturfænome-

ner, det er lykkedes os at vinde kontrol over, forklarer
Poul Duedahl, lektor i historie ved Aalborg Universitet
og redaktør på bogen “Nattens gerninger”, der tegner
et historisk portræt af vores forhold til mørke. Det var
i 1800-tallets oplysningstid, at vi for alvor begyndte at
bekæmpe mørket. Nattemørket var besværligt og satte
grænser for produktiviteten. Men med opfindelsen af petroleums- og gaslamper blev det muligt at udvide dagens
arbejde og tage aftenerne i brug. Nok har vores kontrol
med mørket været betydningsfuld for civilisationens udvikling. Men noget grundlæggende er gået tabt i forsøget
på at afskaffe mørket, mener Poul Duedahl:
“Vi oplever ikke natten som naturfænomen længere. Menneskeheden har ganske enkelt glemt, hvordan
vi håndterer mørket. Er katastrofen ude, står vi på fuldstændig bar bund med mørket og natten.”
Ikke alene har vi glemt, hvordan vi gebærder os i mørket. Vores kontrol med mørket har også gjort, at vi har
glemt, at mørket er lige så vigtigt for vores fysiske og
psykiske helbred som lyset. For både lys og mørke spiller
en afgørende rolle for døgnrytmen, som er forudsætning
for kroppens evne til at forny sine celler og udskille hormoner, som styrer humør, stressniveau, stofskifte, fordøjelse og meget mere.
“Vi ved, at hvis vi udsættes for lys på tidspunkter, som
traditionelt svarer til natten, forstyrrer det reguleringen
af døgnrytmen. Vores fysiske og psykiske helbred er afhængigt af, at vi lever et liv, hvor kroppen kan finde ind i
sin naturlige døgnrytme, det skifte mellem lys og mørke,
naturen har indrettet os til,” forklarer døgnrytmeforsker
og overlæge på Bispebjerg Hospital Jens Hannibal.

KUNSTFÆLLESSKABET MYRKR UDFORSKER mørket som natur-

fænomen netop for at studere mørkets potentiale.
“Vi har et ønske om at bringe mennesker tættere på
mørket og skabe en bevidsthed om, at man ikke behøver at gå vinteren i møde med et slukket sind,” forklarer radiodokumentarist og lydkunstner Sara Troense, der
sammen med performancekunstner Alaya Riefensthal og
musiker Jullie Hjetland udgør MYRKR.
“Da vi mødtes om MYRKR, havde jeg vildt lyst til at
knække koden. Jeg gav vinterens mørke skylden for mit
eget mørke,” siger hun, som vi vandrer ind i en blæksort
novembernat.
“Der var noget frustrerende, angstprovokerende, men
også kreativt potent over mørket. Det er det, vi undersøger,”
forklarer Sara Troense om den rejse ind i mørket, MYRKR
tager deres publikum med på med mørkevandringer, forestillinger og i podcastserien “Gemt i mørket” på DR.
Ordene falder drypvis, som en undskyldning skåret i mindre bidder serverer hun dem, som vi træder ind i skoven:
“Jeg kan godt høre, at det lyder fjollet. Men jeg er stadig
vildt bange for mørket.” Vi må sagtne farten, træde varsomt for ikke at falde over de rødder, der skyder ind over
den smalle sti.
“Men jeg er blevet klogere på mørket,” siger hun.
“Menneskers problem med mørke handler ofte om kontroltab og afmagt forbundet med mørket.”
NATUR & MILJØ
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terdepressioner har lyset vundet opmærksomheden. Lysterapi er effektiv og kan være med til at løfte stemningslejet i vintermørket. Men mørket er lige så vigtigt for
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hvis vi udsættes for lys på tidspunkter,
som traditionelt svarer til natten,
forstyrrer det reguleringen af
døgnrytmen. Vores fysiske og psykiske
helbred er afhængigt af, at vi lever et
liv, hvor kroppen kan finde ind i sin
naturlige døgnrytme, det skifte mellem
lys og mørke, naturen har indrettet
os til.

døgnrytmens balance. For mørke er
en forudsætning for, at kroppen kan
producere hormonet melatonin, det
“natsignal”, der hjælper bevidstheden
ind i søvnen. Og søvn, melatonin og
mørke beskytter mod depression, diabetes, kræft og en række andre sygdomme og er med til at regulere vores
fornemmelse af sult og mæthed.
Vores afkobling fra natten er en
del af bevægelsen væk fra den naturtilstand, vi er skabt til at leve i,
forklarer Jens Hannibal. For vi er
som udgangspunkt genetisk kodet til
at være aktive om dagen. Mørket får
os til at holde os i ro, fordi bevægelse kan være farlig, når man ikke kan
se noget, og mørket sender os ind i
søvnen, fordi mangel på lys har en
direkte virkning på hjernens søvnregulerende områder.
Selv om vi som menneskehed har
fået kontrol over mørket og mulighed
for at tænde lys, arbejde, købe ind,
underholde os oplyst af tv-skærme
og iPads på alle tider af døgnet, er
det ikke ensbetydende med, at det er
godt for os. For vi er stadig blot små
mennesker i universet. Vores naturlige døgnrytme er defineret af solsystemet; hvordan jorden roterer om
sig selv i forhold til solen. Derfor er
og bliver vi fortsat underlagt naturens rytmer. Alt for mange udsætter sig selv for kunstigt lys lige inden sengetid. Hvis vi vil lidelser, der
knytter sig til søvnmangel, til livs,
har vi brug for at genopdage mørket,
mener Jens Hannibal:
“Vi har glemt værdien og nødvendigheden af mørke. Nogle synes, at
det er vigtigt, at vi holder en produktionssøgning som mål. Men det kan
NATUR & MILJØ
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I dag er vi blevet så
forvænt med lyset, at
vi har glemt at bruge
sanserne naturligt.

POUL DUEDAHL
LEKTOR I HISTORIE VED
AALBORG UNIVERSITET

jo være, at vi finder ud af, at det ikke
er det smarteste, heller ikke samfundsøkonomisk set, fordi de livsstilssygdomme, der følger med forstyrrelser af døgnrytmen, er dyre for
både den enkelte og samfundet.”
MØRKET FASTHOLDER OS I NUET . Før op-

lysningstiden og petroleumslampernes tid havde mennesket et grundlæggende anderledes forhold til
mørket. I mørkningen fandt familierne sammen i et betydningsfuldt
nærvær, forklarer Poul Duedahl. Man
vendte dagens gang, syslede med
hver sit håndarbejde i stearinlysets
skær i den blå time, som man kaldte
mørkningen med det magiske skær.
I mørkningen vendte man opmærksomheden indad i en art meditation
over dagen. Mørkningen var således
en del af døgnrytmen, en bro til nattens og søvnens landskab. Men også
et rum for vigtigt håndværk. Folk på
landet kunne malke i blinde og lyttede sig til, hvornår det var tid til at stå
op om morgenen. Køernes bevægelser i stalden var gårdfolks vækkeur.
“Sanserne var skærpede og stærke.
I dag er vi blevet så forvænt med lyset, at vi har glemt at bruge sanserne
naturligt. Mørket er blevet eksotisk
som et mørkekammer, vi kan søge
ind i for at genopdage de sanser, som
kroppen har glemt, men som den i
virkeligheden er afhængig af for at
være menneske i al dets mangfoldighed,” forklarer Poul Duedahl.
På Møn har man set lyset i mørket og brugt mørket som magnet for
turisme og vækst. Møn er det næstmørkeste sted i Danmark, kun overgået af Anholt, og det giver unikke

muligheder for udforskning af mørket og nattehimlen. Møn og Nyord
blev i 2017 internationalt certificeret
Dark Sky Community som det før-

også et udtryk for lyset som symbol
på menneskelig kontrol over naturen.
“Oplysningstidens
afskaffelse
af mørket styrkede troen på, at vi

ste sted i Norden. Man kan bestille
et særligt Dark Sky-ophold på øens
hoteller og campingpladser. De sidste fem år har en lokal mørke-bevægelse med resortmanager på Camp
Møns Klint, Ole Eskling, været en af
drivkræfterne bag den lokale mørkebevægelse. Mørkevandringerne er
blevet et af øens varemærker.
“Når vi slukker faklerne og mørket
omslutter os og nattesynet indfinder
sig, bliver mange overraskede over at
mærke, hvor stor en oplevelse det er,
at sanser bliver vakt så stærkt til live
i kroppen. Mange er slet ikke vant til
at færdes i mørke, og det bliver tydeligt for dem, at de store oplevelser
ikke nødvendigvis kræver en lang
flyrejse,” forklarer Ole Eskling.
Mørket virker så tiltrækkende på
os, fordi mørket vækker den sjette
sans, evnen til at navigere per instinkt, som vi har aflært os, fordi
vi som mennesker har gjort os afhængige af tid. Vi lever i fortiden og
fremtiden, mere end vi lever i nuet.
Men når vi træder ud i mørket og
lader det suge opmærksomheden til
sig, glemmer vi før og efter, mørket
tilbyder os nærvær, tvinger os ned i
kroppen, simpelthen. Fordi vi er nødt
til at indstille opmærksomheden
fuldt ud på at navigere i mørket, forklarer Ole Eskling.
Opfindelsen af kunstigt lys var
skelsættende for menneskets forsøg
på at kontrollere naturen for at skabe
udvikling. Når vi siden har helliggjort
lyset, dæmoniseret mørket, er det

kunne få kontrol med naturen – for
eksempel ved at skabe større, mere
effektive landbrug, indrette skove på
en mere rentabel måde,” forklarer
Poul Duedahl. Den stigende interesse
for naturturisme, mørkevandringer
og vild natur er en modreaktion på
de sidste 200 års tæmning af naturen, mener han.
“Vi har fundet ud af, at vi i vores
forsøg på at kontrollere naturen begynder at kede os. Vi har fået overskud
til at vælge mørket og natten til igen.”

NATUR & MILJØ

11

04 : 2020

MÅNEN SPÆNDER ET SEJL AT LYS ned i
landskabet omkring os, da vi træder
ud af skoven og bevæger os tilbage
mod Lejre landsby. Sara Troense er
fortsat mørkeræd, men hun har også
fundet ud af, at hun har brug for mørket. At sommerens lys og den intensitet, det kommer med, kræver et afbræk, et rum for langsom fordybelse.
“Tidligere har jeg skammet mig
over min lyst til at leve langsommere i den mørke tid. Udforskningen
af mørket har lært mig, at mørket
kalder mig hjem og gør det lettere
at stoppe op, søge indad og samle ny
kreativ energi,” forklarer hun. Det er
netop den erkendelse, hun sammen
med resten af MYRKR ønsker at give
det publikum, der tager med på mørkevandringer.
“At blive ven med mørket handler
om accept af naturen og os selv. Om
at slippe kontrollen og overgive sig
til mørkets potentiale. Det er i mørket, de nye begyndelser bor.”

TEMA NATUR I MØRKE

NÅR ÅNDEDRÆTTET OVERVINDER FRYGTEN
Mette begyndte vinterbadningen i mørke for at genvinde den kontakt til sig selv, sorgen havde
frataget hende. For Jesper var det spændingen forbundet med udfordringen af frygten, der
kaldte. At svømme ud i mørke er på én gang fredfyldt og fuld af eventyrets adrenalin.

“Mørket gør oplevelsen stærkere – på
én gang fredfyldt og fuld af eventyrets
adrenalin. Mørket er en kraftfuld scene,
som altid ligger frit tilgængelig. Vi skal
bare turde træde ud på den”

NATUR & MILJØ

12

04 : 2020

TEMA NATUR I MØRKE

"Selv om det mørke vand virkede
skræmmende, var det på en eller
anden måde en enorm befrielse at ligge
der i vandet. Med ryggen mod dybet,
blikket mod stjernerne glemte jeg ikke
alene frygten, men også forstyrrende
uvelkomne tanker. Jeg var bare her
og nu”

Vintermørket kommer ligesom nedefra.
Det er først på aftenen, og den eneste
kilde til lys er petroleumslampernes
flakkende skær. Mørket kalder på langsomhed, afkræver agtsomt fokus, hvis
vi skal undgå at falde over de rødder,
der skyder op i den fugtige skovbund.
Mette Dahm og Jesper Thøger Michelsen har inviteret til mørkebadning i den
8 meter dybe skovsø Avnsø i Bidstrup-skovene på Midtsjælland. Mette
begyndte vinterbadningen i mørke,
fordi hun i sorgen over at have mistet
sin mand pludselig ikke længere kunne
mærke sin krop. For Jesper var det
spændingen forbundet med udfordringen af frygten, der kaldte.
“Jeg var på et weekendkursus ved
Skælskør Fjord. Om aftenen havde
jeg brug for at finde ro. Jeg kan huske,
hvordan jeg instinktivt søgte ned mod
bugten. Selv om det mørke vand virkede
skræmmende, var det på en eller anden
måde en enorm befrielse at ligge der i
vandet. Med ryggen mod dybet, blikket
mod stjernerne glemte jeg ikke alene
frygten, men også forstyrrende uvelkomne tanker. Jeg var bare her og nu,”
forklarer Jesper Thøger Michelsen, som
vi skrår ned over skrænten, bevæger os
ud på en lav bro af brædder, der fjedrer
under fodsålerne få centimeter over det
mørke vand.
Siden opstod idéen om at invitere til
mørkebadning i den dybe skovsø, og en
række søndage har de taget modige vinNATUR & MILJØ
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terbadere med ud i det natsorte vand.
Flammerne fra et bål lyser op som et
guidende fyr i det fjerne, og vi vandrer
i stilhed mod lyset langs søens bred til
strandbredden ved bålet, hvor en badebro løber udover det sorte vandspejl.
En enlig petroleumslampe på broen
oplyser trappestigens adgang til skovsøens sorte dyb.
“For mig hjælper mørket til at holde
fokus på åndedrættet. Der er kun mig og
mørket,” forklarer Mette, som hun glider
ned i vandet. Der er ikke en vind, der rører sig. Kroppens brydning af den sorte
overflade står ligesom frem i stilheden.
Det er, som fokuserer kroppen med alt,
hvad den har, alle sanser åbne, på at navigere i kulde og mørke. Der er kun her
og nu, som om nattens væsen er en hånd
omkring alting. Tilbage ved bålet vender
varmen tilbage. Langsomt. Fra hjertet og
ud. En ugle kalder i mørket.
“Det er, som om kroppens indre
varmeapparat tænder, og åndedrættet
finder ind i en ro, som er kraftfuld, hvis
man kæmper med stress eller vintertungsind,” konstaterer Mette tilbage
ved bålet, mens Jesper skubber en
brændeknude mere ind i ilden.
“Mørket gør oplevelsen stærkere
– på én gang fredfyldt og fuld af eventyrets adrenalin. Mørket er en kraftfuld
scene, som altid ligger frit tilgængelig.
Vi skal bare turde træde ud på den,”
siger han.

TEMA NATUR I MØRKE

SHELTER PÅ FJORDEN

Mads Tolstrup følte sig fanget af byens muligheder. Nætterne i det
flydende shelter på fjorden tvinger ham ind i nuet. Her hviler den
ro, der opstår, når havets og himlens mørke trækker grænser.
inden sender bølger og
skumtoppe mod land, pisker sandkorn på flugt
over stranden. Mads Tolstrup spænder sit udstyr fast på de
paddleboards, der skal fragte os ud på
fjorden. Godt 300 meter ude på åbent
vand ligger det for anker: det flydende
shelter, hvor vi skal sove i nat.
Det var følelsen af hverdagens på én

V

gang kontrollerede og forjagede tilværelse i byen, oplevelsen af altid at være
på vej, men at være for lidt til stede i livets øjeblikke, der fik outdoor-fotograf
Mads Tolstrup til at søge ud og tilbringe
nætter i mørket på åbent vand.
“Jeg følte mig fanget af alle de valg,
jeg hele tiden skulle træffe. Nogle beskriver frihed som mulighedernes
land. For mig er frihed ofte forbundet
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med fravalg af muligheder, det fokus,
jeg finder, når jeg tager ud i naturen,
hvor jeg ikke skal vælge, men bare
være, hvor jeg er,” forklarer han om,
hvorfor han ofte søger ud for at overnatte i naturen. Det flydende shelter på
fjorden ved Stålvalseværket, omfavnet
af mørket, er en sublim frihedens scene - et magisk helle, der på én gang
holder hverdagens valg på afstand og

TEMA NATUR I MØRKE

Havets og himlens mørke kommer
med ro . Det flydende shelter
"Havhytten" på Roskilde fjord ud
for Stålvalseværket i Frederiksværk
er tilgængeligt for alle, der
ønsker at få hverdagen lidt på
afstand. Havhytten kan bookes på
Friluftsguidens hjemmeside:
www.friluftsguiden.dk

MADS TOLSTRUP
OUTDOORFOTOGRAF

vækker sanserne, så oplevelsen tager
bo i kroppen.
Vinden står i syd. Vi skal mod nord,
og boardet vipper under os. Da vi endelig klatrer ombord på tømmerflåden,
trækker bagage og boards i sikkerhed,
er knæ og lægmuskler spændte af syre.
SELV OM DER ER HØJ SØGANG, står shelteret
nogenlunde i vater. For tømmerflåden
er bygget i fire fag. De søger ind og ud
under os, uden rytme og knirkende som
blæsebælge i en harmonika, men sikrer,
at sovepladsen følger horisonten.
Her er ikke meget plads, vel en meter eller halvanden fra shelter til hav.
Skal man på toilettet, er det med at
holde balancen, klamre sig til det dørgreb, der er skruet fast i flådens ene
hjørne. De næste 12 timer har vi over-

givet os til naturen.
“Jeg tror, at det er sundt for os at
komme på afstand af civilisationens
kontrol. Den oplevelse af at skulle have
styr på alting, som vi lever med i hverdagen,” siger Mads, da han har surret
det sidste paddleboard fast til flåden.
Solen går fri af skyerne, sender et
gyldent skær ind over klint og næs.
Mørket trækker ind over fjorden, og vi
spiser primusstegt fisk og nye asparges i dunkel fred.
AT GENVINDE GLÆDEN VED DET ENKLE er en
vigtig del af Mads Tolstrups motivation for at opsøge mørket - den isolation og overgivelse, der opstår, når man
skifter seng og soveværelse ud med et
flydende shelter på åbent hav.
“Hvis vi havde lavet samme mid-
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... det er sundt
for os at komme
på afstand af
civilisationens
kontrol.

dag hjemme i køkkenet, havde det
ikke været noget særligt. Her virker
det som den vildeste luksus. Den afgrænsning, havet og mørket skaber,
gør det let at sætte pris på det, man
har til rådighed,” konstaterer han og
lader ligesom blikket blive hængende
ude i mørket:
“Man kan kalde det forsimplingens
meditation. Når havets mørke sætter
scenen, giver man slip, glemmer før og
efter, synker ind i nuet.”
Vi kryber i soveposerne, lader os
vugge ind i mørket.
“Måske kan man sige det sådan
her,” siger han, da vi har ligget lidt.
“Det er, som om mørket kommer
med et låg, det lægger på os. Som om
mørket bringer os tættere på os selv og
på hinanden, når vi deler det.”

INTERVIEW MARTIN BRYGMANN
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INTERVIEW MARTIN BRYGMANN

ALENE I
FUGLEMARKEN
Martin Brygmann er kendt som den selvironiske
multikunstner, der ikke er bange for at optræde nøgen,
fjolle rundt på en scene, komponere sange med tyk satire
eller at være det komiske indslag i en film. Men væk fra
sit professionelle liv befinder han sig bedst langt ude i
naturen, lyttende eller spejdende efter fugle. Og alene.
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GIT TE H O LT ZE
TERITORIU M

INTERVIEW MARTIN BRYGMANN

AR DU IKKE EN KIKKERT?” Det er fotogra-

fen, der spørger. Vi skal i skoven og
fotografere Martin Brygmann til denne artikel, og fotografen ønsker sig et
visuelt blikfang, der signalerer, at hovedpersonen har en særlig interesse.
Martin Brygmann nikker og går
ind i stuen for få øjeblikke senere at
komme tilbage med en kikkert i hånden. En tung og dyrt udseende sag,
som han betragter med et lille ømt
smil, inden han rækker den til fotografen og med sin karakteristiske
underfundige tone siger:
“Det her er fuglekikkertens RollsRoyce.”
57-årige Martin Brygmann er entertainernes Rolls-Royce. Den, der
bliver ringet til, når et budskab skal
have et humoristisk tvist, hvad enten
det handler om natur, turisme eller et
awardshow på TV.
Vi kender ham som en del af Lex &
Klatten og Det Brune Punktum, satiregrupperne, der var på alles læber og
stereoanlæg i slutningen af 1990erne.
Vi kender ham som sanger og
sangskriver bag mange hits. Vi kender ham som skuespiller i teaterroller, med eget onemanshow, og i
adskillige film. Men der er også en
anden Martin Brygmann end den
selvironiske multikunstner med den
krøllede hjerne og en humor, der ofte
ligger langt under bæltestedet.
Han har også en side, der ikke
handler om satiriske sange eller rappe replikker, men i bogstaveligste

forstand om at være stille.
Martin Brygmann er fuglekigger.
En af dem, der sagte strejfer rundt
i skoven, på heden eller ved søen på
jagt efter fugle. Som kan bruge timer på at spejde og lytte, og som er
et leksikon af paratviden om det, han
ser eller hører. Omend han efter eget
udsagn ikke ved ret meget.
“Fugle fascinerer mig, fordi det er
så kæmpe et område. Det er ligesom
at interessere sig for vin – jo mere
man ved, jo mindre ved man, for der
er så mange forskellige og så mange
forskellige familier. Der er rovfugle, havfugle, vadefugle, hønsefugle,
fugle, der er flotte, og fugle, der er
kedelige, men synger så flot,” siger
Martin Brygmann og fortsætter:
“Jeg kan godt lide, at man skal gøre
sig fortjent til at se en fugl. De er der,
men de er der ikke. Du kan gå ude
i en skov og sige: Her er der ingen
fugle. Men i virkeligheden vrimler
det med fugle. Jeg kan godt lide, at
det er brydsomt. Man er der på deres
betingelser, og der er en lille opgave
i at komme til at se dem,” siger han.
OPGAVEN ER AT VÆRE STILLE. Martin
Brygmann lærte på sin allerførste
fugletur i starten af 1970’erne, at
fuglekiggeri kræver stilhed.
Han var blevet inviteret med ud af
sin klassekammerat, Peter. Peter var
en dreven fuglekikker, og undervejs
på turen pegede han på en busk og
sagde: “Kan du se den fugl, der sidder deroppe? Det er en gulspurv. Man
kan kende den på den måde, den siger 1-2-3-4-5-6-syyyyyyyyv.”
Martin Brygmann kunne kun ane
noget gulligt i busken, så han fór
direkte mod den påståede gulspurv
med den særegne lyd. Der straks
spredte sine vinger og forsvandt.
Slukøret vendte Martin Brygmann
sig om mod Peter.
“Jeg husker stadig, hvor meget han
grinede, og jeg forstod det ikke dengang. Jeg ville jo bare tæt på fuglen
for at se den ordentligt. I dag ville jeg
nok også synes, det var sjovt, hvis
nogen bebærdede sig på den måde
som fuglekigger. Men jeg fik min
første lektion i, at det handler om at
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være stille og gå laaaaangsomt hen
imod fuglene,” siger Martin Brygmann.
ET FOLK MED HUMOR. Døren til fuglever-

denen var blevet åbnet, og året efter
udvidede fascinationen sig, da Brygmann var i erhvervspraktik i Dansk
Ornitologisk Forening.
“Så sad jeg der på kontoret på Fælledvej og hjalp med foldere og lærte fuglefolk at kende. De var enormt
rare. Folk, der kigger fugle, er virkelig, virkelig søde.”
Praktikken indeholdt også en tur
til Flakfortet for at ringmærke fugle. Det var en tur med overnatning,
og om morgenen opstod der pludselig
postyr ude på øen.
“Folk fór rundt og råbte op: ‘En
musvit, en musvit.’ For det kunne
ikke passe, musvitter kan ikke flyve hele vejen til Flakfortet. Men folk
hørte altså lyden af en musvit. Det
viste sig, at det var Jørgen, der lå og
hørte Ugens fugl på P3 på sin transistor, og i den uge var det tilfældigvis
en musvit, så han havde skruet op for
at drille de andre. Fuglefolk har også
humor,” smiler Martin Brygmann.
ØL OG LAKRIDSER. Fuglene var i de år
en lige så stor del af den unge Brygmanns liv som musikken. Han og
Peter tog på ekskursioner til Sverige med Dansk Ornitologisk Forening,
og de tog på ture hjemme i Danmark,
bevæbnet med kikkert, Faxe Fad på
dåse og grønne Stratos-lakridser,
og havde et venskab om det. Indtil
tonerne til sidst tog over på Martin
Brygmanns prioriteringsliste, og han
holdt op med at tage på deciderede
fugleture.
“Jeg kiggede altid lidt efter fugle,
når jeg alligevel var ude, men jeg boede
inde i København og havde travlt med
alt muligt, så det var først, da jeg flyttede herud, at jeg målrettet begyndte
at tage på udkig igen,” siger han.
“Herud” er udkanten af Farum. Et
kort stenkast fra skoven i et hvidkalket bondehus med stråtag, som
Martin Brygmann købte i 2000, da
succesen med Det Brune Punktum
havde resulteret i så meget overskud
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på kontoen, at han kunne opfylde
drømmen om at flytte på landet.
“Her kan man sætte et foderbræt
op, og så kommer fuglene. Også nogle sjældne,” siger han og forklarer, at
han har monteret foderbrættet direkte på ruden, så man kan komme
helt tæt på fuglene, uden at de bemærker, man er der.
Han nøjes dog ikke med at studere
fugle fra indersiden af køkkenruden.
“Jeg har brug for at komme ud i naturens ro for at lade op og være i balance. Jeg ved godt, det er en kliché,
men det er virkelig rigtigt. Hvis jeg
ikke har været ude i lang tid, bliver
jeg rastløs,” siger Martin Brygmann.
BEHOV FOR ALENETID. Endnu mere spe-

“Fugle fascinerer mig,
fordi det er så kæmpe et
område. Det er ligesom at
interessere sig for vin.”
MARTIN BRYGMANN
SKUESPILLER
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cifikt har han brug for naturen uden
selskab af andre.
“Man snakker, når man er flere
sammen, og så skræmmer man fuglene væk, men jeg kan også enormt
godt lide det rum, man har, når man
går rundt alene. Jeg ELSKER mit eget
selskab, og det er terapeutisk for mig
at tage ud. Mit arbejde er ekstremt
socialt, men jeg er i virkeligheden et
introvert menneske og har brug for
at være mig selv. Så nogle gange lejer
jeg et hus langt væk, når jeg skal lave
musik, så jeg kan være alene og se på
fugle. Eller jeg tager ud og går med
mig selv og kigger. Der er mange, der
spørger mig, hvordan jeg kan tåle at
være alene. Så svarer jeg, at jeg kunne være alene i 14 dage, det ville ikke
røre mig det fjerneste. Det er virkelig
et behov, jeg har. Som jeg ovenikøbet
får lov til at få opfyldt, fordi min hustru er så sød at se efter min familie,
når jeg er væk,” siger han.
Og tilføjer, at hvis han en dag skulle flytte fra Farum, er hans skjulte
drøm at flytte endnu længere ud på
landet. Til et sted, der er endnu mere
stille og isoleret, og hvor der er rigtig
langt til nærmeste nabo og ikke nogen lyde udover naturens.
TODD OG NATUREN. Sit behov for alene-

hed i naturen til trods har Brygmann
siden 2015 gjort sit til at få flere danskere ud i naturen. I rollen som den
australske multikunstner Todd, som
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MARTIN BRYGMANN
SKUESPILLER
• Født i Midtjylland i 1963.
• Skuespiller med gennembrud i ‘De
skrigende halse’ i 1992. Efterfølgende
medvirkende i blandt andet ‘Fede
Tider’, ‘Hannibal og Jerry’, ‘Jul i
Valhal’ og ‘Far til Fire’ filmene.
• Sanger og sangskriver. Står blandt
andet bag hittet ‘Vent på Mig’ fra
filmen ‘En kort en lang’ og tekst og
musik til julekalenderne ‘Jesus &
Josefine’ og ‘Jul i Valhal’.

Kult figuren Todd, som Martin
Brygmann lancerede i showet ”De
fleste ulykker sker med lemmet”
fra 2011, har siden skabt positiv
opmærksomhed med en række
morsomme videosekvenser for
projekt Biodiversitet Nu.

han opfandt til sit onemanshow, har
han været trækplaster i Danmarks
Naturfredningsforenings kampagne
Naturtjek.
“Jeg elskede det projekt. Det var så
sjovt at lave. At bruge Todd var min
idé, men Danmarks Naturfredningsforening er ikke håndsky, skulle jeg
hilse og sige. De var med på den værste, og det er derfor, det blev så vellykket, tror jeg,” siger Martin Brygmann.
Nu er Todd tilbage i en ny kampagne, der skal få os danskere til at kende ordet biodiversitet.
“Jeg er med i det projekt, fordi jeg
synes, det er vigtigt. Jeg stiller ikke
op til hvad som helst. Jeg passer lidt
på mig selv og mit ansigt, så NÅR jeg
stiller op til noget, gør jeg det 100
procent. Og ja, jeg tjener penge på
det, men det er da fantastisk, at mit
arbejde kan kombineres med, at JEG
synes, det er et godt projekt.”

PÅ TUR MED ØRERNE. Der er mange måder at være fuglekigger på. Martin
Brygmanns passion er at artsbestemme. Han har ikke den store interesse
for at vide, hvor bred en bestemt fugls
rede er. Han vil vide, hvad det er for
en fugl, han ser. Eller især hører.
“Jeg fandt ret tidligt ud af, at jeg
syntes, det var sjovt at kende fuglestemmerne. Synet er altid det, man
bruger, men hørelsen og ørerne, som
jo er det, jeg er vant til at bruge, er en
genial måde at kende fugle på.”
Han kender imponerende mange fugle. Han kan gengive, hvad en
rødstrubet lom siger. Han ved, at en
gransanger lyder som en dryppende
vandhane. Og han er lige for tiden
meget optaget af en app, der indeholder fuglestemmer.
“Så kan man bare lige skrive ‘lom’
og så kan man lytte til de forskellige
– hvad siger en rødstrubet, og hvad
siger en sortstrubet? Så ved man,
hvilken en det var, man hørte, hvis
man ikke nåede at se fuglen.”
EN GRÅSPURV ER OGSÅ EN GOD TUR. At
være udstyret med en app er nyt for
Brygmann. Hidtil har han bare medbragt sin slidte fuglebog fra 1972,
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som han slår op i og noterer i, hvad
han har set. En grøn prik ud for hver
art er det simple arkiveringssystem.
Men selv om han går op i arter, er
det i virkeligheden ikke så vigtigt,
hvad han ser på sine ture.
Han kunne ganske vist godt finde
på at rejse langt for at se sin yndlingsfugl, en pirol, som han kun har
set én gang i sit liv, men ellers er det
ikke det, det handler om.
“Tit går jeg bare for at trække vejret og tænke tanker, og så glemmer
jeg lidt det med fuglene. Indtil jeg
pludselig hører et fugleskrig eller en
lyd,” siger han.
Det er ikke altid, han hører noget
som helst, men det betyder ikke, at
det har været en dårlig tur.
“Jeg gør det for at få ro på og være
en del af naturen og bare sidde derude og vente spændt. Kommer der
noget? Gør der ikke? Måske gør der,
men nogle gange ser jeg bare en
gråspurv, og alligevel har det været
en dejlig tur. Det skal helst være sådan – ellers tror jeg ikke, man skal
kigge på fugle. Hvis man er sådan
en, der gerne ville kunne hakke af,
at man har set det og det, så vil man
altså tit gå forgæves.”
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Vi har brug for din hjælp til at beskytte havet!
Skriv under på

BESKYTVORESHAV.DK

Vi bader i havet, går ture langs vandet, og sejler og
padler på havet. Havet er et frirum, men det er også
hjem for flere planter og dyr end noget andet sted på
jorden. Men havet er under pres.
Vi kvæler og forurener det med affald og miljøfarlige
stoffer, fisker på måder, der truer livet på havbunden.
Vi arbejder for, at Havplanen kommer til at inkludere
mindst 30 procent beskyttede havområder, hvor
naturen har absolut førsteprioritet.

ÅRETS GRØNNESTE

JULEGAVE
1 ÅRS GAVEMEDLEMSKAB
af Danmarks Naturfredningsforening

Vælg din gave
og se mere på

DN.DK/GAVE

1

MEDLEMSKAB M. JULEKORT
& ÅRETS SMUKKE JULEPYNT

Du får tilsendt en gaveæske med gavekort, flotte julekort og årets
smukke julepynt, en julegave i bæredygtigt asketræ og egetræ med
snor i rundskåret naturfarvet læder.
Mål : 6 x 6 x 1,5 cm.
Julepynten er produceret af Behøvlet – et lille, lokalt snedkerværksted i Saunte landsby ved Hornbæk.
Fås kun hos Danmarks Naturfredningsforening. (Begrænset parti).
Almindelig medlemsskabspris + 75 kr., du sparer 24 kr.

2

MEDLEMSKAB LIGE TIL AT PRINTE

Klimavenligt gavekort tilsendes på mail til at udskrive og lægge
under træet eller sende til modtageren.
Almindelig medlemskabspris

Du kan se og købe gavemedlemskaberne på DN.dk/gave
Du kan også ringe til medlemsservice på 39174040 ( kl. 10-15, fredag kl. 10-14) og
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bestille gavemedlemskaberne eller sende en
mail
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NATURTJEK
STORT FORSKNINGSPROJEKT VISERः

DANMARKS
HVERDAGSNATUR
ER I FREMGANG
Chancen for at se en flagermus, en guldsmed eller en hare er større i dag end for
fem år siden. For første gang i Danmark har forskere ved hjælp af observationer fra
frivillige borgere fulgt biodiversitetens udvikling, og resultaterne viser, at landets
natur i og nær byerne er i fremgang. Biodiversitetskrisen er dog ikke afblæst.
I danske naturområder og i landbruget viser undersøgelsen ingen fremgang.

S

om to halve paraplyer stikker
væksterne ud fra stammen på
et gammelt, halvdødt grantræ. Jens Kramhøft knæler
foran svampene og fisker sin telefon
frem fra lommen, hvor han finder en
beskrivelse af fyrsvampe frem.
“Jo, det passer med, at svampen er
mørk på midten og gullig i kanten.
Det må være fyrsvamp,” konstaterer han og registrerer fundet på telefonens skærm. Lyset skråner ind
mellem stammerne i skoven Store
Dyrehave ved Hillerød, for september går på hæld, og om under to uger
lukker appen NaturTjek, hvor frivillige danskere gennem næsten fem år
har kunnet registrere arter til forskningsprojektet Biodiversitet Nu. Mere
end 20.000 danskere har indsamlet
over en halv million observationer af
30 forskellige arter af planter, svampe og dyr, og Biodiversitet Nu er dermed verdens første citizen scienceprojekt, hvor forskere har undersøgt
biodiversitetens udvikling i et land
med hjælp fra helt almindelige indbyggere.

Siden Jens Kramhøft registrerede fyrsvampen i Store Dyrehave, har
forskerne bag projektet analyseret
danskernes data, og resultaterne viser nu, at Danmarks almindelige arter – hverdagsnaturen – rent faktisk
er i markant fremgang på landsplan.
“Resultatet er i første omgang
overraskende og positivt. Vi hører ellers så meget negativt, når det handler om biodiversitet,” siger Carsten
Rahbek, professor i biodiversitet, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og ansvarlig for artsdataet i
Biodiversitet Nu. Han har lavet analyserne i samarbejde med kollegaen
Jonas Geldmann.
Hos Danmarks Naturfredningsforening, som sammen med forskerne
står bag projektet, ser foreningens
præsident med interesse på de positive resultater.
“Da vi i sin tid startede projektet,
troede vi, opgaven især skulle være
at dokumentere naturens tilbagegang. Jeg havde ikke troet, at vi også
skulle finde positive historier. Derfor
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er jeg selvfølgelig begejstret for, at
vi nu kan se tegn på bedring for de
almindelige arter,” siger Maria Reumert Gjerding.
NATUREN TRIVES BEDRE NÆR BYERNE.

Kigger man nærmere på undersøgelsens forskellige indeks over naturens
udvikling, står det dog klart, at naturen udvikler sig forskelligt, alt efter om man befinder sig nær byerne,
i landbruget, skovene eller ude i de
danske naturområder, hvor landets
sjældnere dyr og planter lever. Samtidig er der også forskel på udviklingen i landets fem regioner.
Flagermus, spætter, viber, falke,
egern, frøer, en plante som liden klokke samt undersøgelsens andre arter er
særligt i fremgang i og omkring byerne.
For eksempel i haver, parker, sommerhusområder og skove nær byerne. Ifølge
Carsten Rahbek kan fremgangen blandt
andet forklares med befolkningens og
kommunernes stigende interesse for
at kassere det friserede look i haver og
parker og i stedet indrette grønne områder efter filosofien “vild med vilje”.

NATURTJEK

M ET TE IVERS EN
CAMILL A HYLLEB ERG

NATURENS UDVIKLINGSINDEKS

DANMARK

Udvikling
Usikkerhed

Indekset viser en samlet fremgang for hverdagsnaturen og de almindelige arter.

I det åbne land, hvor vi stadig
oplever en stor tilbagegang for
arterne, har vi en kæmpe opgave.
MARIA REUMERT GJERDING
PRÆSIDENT I DANMARKS
NATURFREDNINGSFORENING

NATURENS UDVIKLINGSINDEKS

“Jeg tvivler på, at vi allerede kan se effekten af kommunernes indsats for en vildere bynatur, fordi den kun
er få år gammel, hvor vores undersøgelse har kørt i fem
år. Men projektet viser, at der er et potentiale. Når vi begynder at lave en indsats for naturen, virker det,” siger
Carsten Rahbek.
En anden forklaring lyder, at dyrene i stigende grad tilpasser sig menneskets indretning af landskabet, hvor vi

Projekt Biodiversitet Nu
indeholder også to andre
delprojekter, som undersøger
hhv. kommunernes naturkapital og naturens levesteder. Et
opdateret Naturkapitalindeks
for Danmarks kommuner
forventes klar i begyndelsen
af 2021 og levestedsanalysen
i foråret 2021. Det samlede
projekt er et samarbejde
mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere
fra Københavns Universitet
(CMEC) samt Aarhus Universitet (DCE) og er blevet
til gennem en bevilling på 15
millioner kroner fra Aage V.
Jensen Naturfond. Se mere om
projektets resultater på
www.biodiversitet.nu.
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NATURENS UDVIKLINGSINDEKS

HOVEDSTADEN

Udvikling
Usikkerhed

Artsindeks

Projekt Biodiversitet Nu er et forskningsprojekt, som i årene 2015
til 2020 har undersøgt naturens vilkår og udvikling i Danmark.
Formålet med projektet har været at skabe ny viden om, hvordan
naturen har det, og samtidig inddrage den brede befolkning i
indsamlingen af naturdata.

NATURENS UDVIKLINGSINDEKS

HØJ NATURVÆRDI
Artsindeks

OM PROJEKT
BIODIVERSITET NU

Med appen NaturTjek har
mere end 20.000 danskere
registreret godt en halv million
observationer af 30 udvalgte dyr, planter og svampe,
som forskerne har bearbejdet
og analyseret. Arterne er
udvalgt, fordi de er indikator
for biodiversitet og god natur.
Antallet af observationer af en
art fortæller dermed mere om
naturen end blot denne arts
tilstand. Resultaterne bygger
på 16 af arterne, som forskerne fik tilstrækkelige observationer af. Dermed er projektet
Biodiversitet Nu verdens
første citizen science projekt,
som har undersøgt udviklingen
af et lands biodiversitet ved
hjælp af frivillige borgere.

Usikkerhed

Artsindeks

BY & BYNÆR NATUR

Udvikling
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DN’s medlemmer har i særdeleshed trukket
datalæsset, og det er vi meget taknemmelige for.
SIMON LEED KRØS
PROJEKTLEDER, DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

bor, og finder levesteder, hvor mennesket skaber dem.
“Mange steder er egern gået tilbage
i skoven, men er i fremgang i haver.
Haren forsvinder måske fra marker,
men trives i stigende grad i sommerhusområder,” forklarer Carsten Rahbek. Endelig peger han på, at naturen
i og nær byerne kom fra et lavt niveau
af naturkvalitet. Udgangspunktet har
mildest talt givet plads til forbedring.

i bunden, viser, at vi har masser af
plads til forbedring, men vores naturområder er i så ringe en tilstand,
at end ikke de almindelige arter går
frem,” siger Carsten Rahbek. Ifølge
EU-undersøgelsen er 70 procent af
den danske naturs levesteder “dårligt
bevarede”, mens Danmark sammen

fortæller en større historie end den
enkelte arts. Hvis sandsynligheden
for at observere en flagermus falder
eller stiger, fortæller det dermed ikke
kun noget om flagermusens trivsel,
men om naturens mere generelle tilstand i området. Ud af projektets 30
arter fik forskerne tilstrækkelige re-

med Storbritannien og Belgien skra-

gistreringer af 16 arter, og tilsammen
fortæller disse dyr, planter og svampe nu historien om Danmarks natur, som nogle steder er i fremgang,
men i størstedelen af vores landskab
stadig skraber bunden. Og hvad kan
vi så bruge denne nye viden til? På
det spørgsmål svarer Maria Reumert
Gjerding:
“Vores opgørelse fortæller tydeligt,
at det fokus, som har været i mange
byer på at skabe levesteder, har virket.
Derfor er det så betydningsfuldt, at vi
dokumenterer naturens udvikling.
Det giver os svar på, hvad der virker –
og hvor vi har brug for en langt større
indsats. I det åbne land, hvor vi stadig
oplever en stor tilbagegang for arterne, har vi en kæmpe opgave.”

BIODIVERSITETSKRISEN ER IKKE AFBLÆST

Derimod kan forskerne ikke spore
fremgang i det åbne land som heder
og overdrev eller ved kyster og søer.
Heller ikke i landbruget er de almindelige arter i positiv udvikling.
“Det er et skræmmende resultat, at
arterne ikke går frem, hvor de burde trives, nemlig i den vilde natur.
Andre undersøgelser fra DCE på Aarhus Universitet og Det Europæiske
Miljøagenturs nye rapport om biodiversitet, hvor Danmark er placeret

Naturtjekker Jens Kramhøft er en af
mere end 20.000 personer, der har
deltaget i projektet.
ber bunden, når det gælder “godt bevarede levesteder”.
Hos Danmarks Naturfredningsforening lyder præsident Maria Reumert
Gjerdings kommentar: “Lige så glade vi er for fremgangen i og omkring
byerne, lige så forfærdede er vi over,
at vores natur udenfor byerne ikke
oplever fremgang - ikke engang for
helt almindelige arter som guldsmed,
spætte og blåfugl. Det er i naturområderne og i det åbne land, at mange
sjældne arter er isolerede og hastigt i
færd med at forsvinde.”
Projekt Biodiversitet Nu’s 30 arter,
som naturtjekkerne har kunnet registrere, er udvalgt, delvist fordi de
skulle være genkendelige for almindelige mennesker, og delvist fordi de
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BYGGER BRO MELLEM BORGERE OG VIDENSKAB. Spørger man Carsten Rahbek,
har vi brug for robuste data frem for
vurderinger fra eksperter og organisationer for at forvalte naturen fornuftigt fremover. Robuste data øger
ifølge forskeren chancen for, at naturstrategier ikke bliver baseret på
en konkurrence om, hvem der råber
højest. Han påpeger, at Biodiversitet
Nu har undersøgt almindelige arter
og den brede biodiversitet, men ikke
den mere sårbare natur og sjældne
arter, og at resultaterne peger på behovet for at undersøge udviklingen i
den sårbare natur.
Samtidig er et citizen scienceprojekt som Biodiversitet Nu, hvor en
betydelig del af befolkningen har bi-

NATURTJEK

FØRSTEKLASSES
TELESKOPER
Førsteklasses spottingscope’s fra KOWA. Kompakte
og vandtætte og med høj optisk kvalitet der leverer
et skarpt og strålende billede med naturtro farver.

KOWA TSN-553 15-45X PROMINAR
Kun 271mm lang og 810g, perfekt følgesvend
til alle lejligheder, uden at man er nødt til at
give afkald på optiske egenskaber.
Inkl. KOWA spottingscope, stay-on etui, Sirui
stativ R-2004 + VH10
Pris kr. 14.949,00 (Medlemspris 13.498,00)
TSN-663 PROMINAR MED 30X VIDVINKEL
• XD glas – mindsker kromatisk aberration
• KR Coating – beskytter mod snavs
Et mesterligt teleskop med et knivskarpt og
bredt billede.
Inkl. Okular 30X, KOWA spottingscope, stayon etui, Sirui stativ R-2004 + VH10
Pris kr. 11.199,00 (Medlemspris 9.998,00)
TSN-601 MED 30X VIDVINKEL
Let og simpelt, med alle de kvaliteter vi
kender fra Kowa, Til dig, der skal have dit
første teleskop.
Inkl. Okular 30x, KOWA spottingscope, stayon etui, Sirui stativ R-2004 + VH10
NATUR & MILJØ
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Pris kr. 7.999,00 (Medlemspris 6.998,00)

NATURTJEK

draget, med til at bygge bro mellem
borgere og videnskab og give befolkningen medejerskab til projektet og
resultaterne:
“Vores natur har store udfordringer. En af mine ambitioner med projektet har været, at danskerne er blevet involveret og har fået interesse
for og en holdning til biodiversitet,”
siger han og laver – uden yderligere
sammenligning – en parallel mellem
NaturTjek og Pokémon Go, fordi begge apps motiverer brugerne til at gå
ud i verden og involvere sig i en form
for skattejagt – i dette tilfælde med
fokus på naturbeskyttelse.
Projektleder for Biodiversitet Nu
Simon Leed Krøs mener, at projektet
i den grad er lykkedes med at inddrage den brede befolkning – uanset
kendskab til naturen – og få brugbar
viden ud af bidragene:
“Vi har bevist, at man godt kan bede
spejdere, hundeluftere, skoleklasser
og familier holde øje med naturen.
DN’s medlemmer har i særdeleshed
trukket datalæsset, og det er vi meget
taknemmelige for,” siger han.
Oplevelsen af at være på skattejagt
og observere naturen på en ny måde
har også fyldt, når Jens Kramhøft
gennem årene har registreret arter i
NaturTjek-appen.

“Det er blevet mere spændende at
gå ud i naturen og kigge, om man
kunne finde noget på listen. Var det
nu den plante? Så må man ind og
læse eller tale med børn og børnebørn om det, hvis vi var i sommerhu-

kan huske, at rovfuglene var helt væk
i 1970’erne, men de er tilbage i Danmark,” siger han. På stranden ved
sommerhuset i Rørvig har han selv
registreret en falk som sin NaturTjek-observation nummer fire.

HVAD
ER CITIZEN
SCIENCE
Resultatet er i første
omgang overraskende og
positiv t. Vi hører ellers
så meget negativ t, når det
handler om biodiversitet.
CARS TEN R AHBEK
PROFESSOR I BIODIVERSITET, LEDER
AF CENTER FOR MAKROØKOLOGI,
EVOLUTION OG KLIMA PÅ
KØBENHAVNS UNIVERSITET

set sammen,” fortæller han. Og han
har glædet sig over de dyr, planter og
svampe, som han har kunnet sætte
flueben ud for på telefonen.
“Jeg har levet så længe, at jeg har
set dyr forsvinde og komme igen. Jeg
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Citizen science er en videnskabelig metode, hvor almindelige borgere bidrager
med data, som forskere bearbejder. I
modsætning til undersøgelser, hvor et
lille forskerhold alene indsamler data,
giver citizen science mulighed for at
samle flere observationer fra et bredere
geografisk område.
Igennem NaturTjek har befolkningen
kunnet registrere dyr, planter og svampe i haver eller sommerhusområder,
hvor forskere normalt ikke har adgang. I
et citizen scienceprojekt som Biodiversitet Nu bygger troværdigheden på at
have MANGE observationer – eller på
videnskabens sprog: big data.
Når almindelige mennesker indsamler
data, kan man ikke være sikker på, at
alle registreringer er korrekte, men hvis
forskerne har tilstrækkelige data, vil
resultaterne stadig være troværdige og
robuste.
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ØKOLOGISKE VINE I ABONNEMENT HVER 3. MÅNED
SÆRTILBUD TIL NATUR & MILJØ’S LÆSERE!

G

ennem de seneste 20 år har vinklubben VinoVenue udsendt smagekasser fire
gange om året. Smagekassen består af 6 vine og et smukt magasin fra et udvalgt
vindistrikt. Med tiden er udvalget af de økologiske vine i distrikterne vokset betydeligt, så nu er vi klar med vores nyeste skud på stammen - en økologisk smagekasse.
Når du har smagt vinene, kan du efterbestille dine favoritter, og som bonus giver vi mellem 15 og 20 procent i rabat, så hver 6. flaske bliver gratis. Det er vores
bidrag til fremme af en vinproduktion uden sprøjtegifte.

ABONNEMENTS-SMAGEKASSEN:
6 flasker 550-650 kr. afhængig af vindistrikt,
inkl. det smukke magasin og levering.

6+2
550 kr.

DE 2
GAVEVINES
VÆRDI
25250 KR.

flasker ialt
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uenos Aires er placeret ved udmundingen af Rio de la Plata, hvor
der tidligere lå et netværk af små
floder, som udgjorde en stor sammenhængende lagune. Ingen tvivl om, at det har
været en stor fordel, da byen i sin tid blev
etableret. Der var nem adgang til havet og
dets ressourcer, gode havneforhold og 4
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RESTAURANT I CAMINITOS-KVARTERET i Buenos
Aires tiltrækker, som det er udbredt i flere
kvarterer i byen, både turister og lokale til
udendørs servering, med levende musik
og Tangoshow.
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som i lighed med de
fleste andre storbyer
i verden vokser med
truende hastighed
år for år.
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med sine vidtstrakte grænsningsområder, der enkelte steder skæres igennem
af dybe kløfter. Det er Argentinas landbrugsland, som på mange måder kan sammenlignes med USA’s midtvest eller store
dele af Australien, hvor græs eller monokulturer breder sig så langt øjet rækker.
En helt anden form for natursceneri
findes i det allersydligste Argentina,
hvor Ildlandet ligger. Et stykke nord for
Ildlandet i Santa Cruz provinsen sender
Perito Moreno-gletsjeren isklumper ud i
Argentino søen. Det er den største ismasse udenfor Grønland og Antarktis.
Gletsjeren er 250 kvadratkilometer
stor og 30 kilometer lang. Den er en af de
få gletsjere i verden, der ikke svinder ind.
Gletsjerens front mod søen er 5 kilometer
lang og har en gennemsnitlig højde på 60
meter.
Længere sydpå ligger byen Ushuaia,
der markedsfører sig som verdens sydligste by, omgivet af en natur, der mest
minder om Nordnorges med snedækkede
bjergtoppe og stejle bjergsider, som forsvinder ned i det iskolde ocean.
Ushuaia ligger ved Beaglekanalen,
som er det første stræde, søfarende kan
bevæge sig syd om Amerika, når de skal
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ARGENTINA

4 Aires ligger, breder pampas’en sig ud

De fleste kender Argentina som landet med Malbec,
BUENOS AIRES
men det er så meget andet. Avlerne forfiner mange
ARGENTINA
andre druer på
bedste vis. De har
SALTA
en særlig forkærlighed for den røde
CAFAYATE
Bonarda og den hvide Torontes.
CATAMARCA
Begge druer bliver behandlet, så
CORDOBA
SANTA FE
SAN JUAN
ROSARIO
de ender med nærmest at kysse
MENDOZA
smagsløgene i velsmag. På den
SAN RAFAEL
BUENOS AIRES
LA PAMPA
mere traditionelle side produceres
SANTA ROSA
MAR DEL PLATA
også vine på Cabernet Sauvignon
NEUQUÉN
og Chardonnay. Det er klassikere
som også trives vældig godt i det
argentinske klima.
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VinoVenue er en dansk vinklub, som fokuserer på vindistrikters kultur og vinproduktion.
4 til dato udgivet
Siden 2002 har VinoVenue
72 vindistrikter fra hele verden.
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SENESTE UDGIVELSER: Argentina, Ribeiro/Galicien i Spanien, Gaillac i Frankrig, Alentejo i Portugal, Langhe/Piemonte i Italien.
KOMMENDE UDGIVELSER: Terrasses du Larzac i Frankrig, Lombardiet i Italien, Pfalz i Tyskland.

GÅ IND PÅ

VINOVENUE.DK/NM OG BESTIL DIT INTROTILBUD

FORDELE OG GARANTI - NEMT OG TRYGT ■ Gratis medlemskab ■ Ingen købetvang ■ Levering lige til døren ■ Direkte import - ingen
fordyrende mellemled ■ Du kan til enhver tid melde dig ud ■ VinoVenue blev stiftet i 2002 og har i dag 8.500 medlemmer ■ GRATIS FRAGT
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FUGLEHVISKEREN
Navnet “fuglehviskeren” har Jan Nielsen fået af sine venner.
Han tilbringer en uendelig mængde tid i naturen bag et kamera.
Det kommer der smukke fuglebilleder ud af – og ro i Jans sind.

iskeørnen sad i et træ
og var i gang med at
fortære sit måltid. Jan
bevægede sig forsigtigt tættere på den med sit lille kamera i hænderne. En gang imellem
tog han et billede og fortsatte så turen fremad. Han kom tæt på, meget
tæt på.
“Det sagde klik i mit hoved. Det var
noget, jeg kunne og blev glad af.”
Som uddannet i den grafiske branche vidste Jan godt, hvordan et billede skal efterbehandles, og det kunne
ses. Billedet af fiskeørnen og de billeder af andre fugle, han siden tog,
begejstrede vennerne så meget, at de
startede en indsamling. Jan skulle
have noget bedre udstyr.
“Jeg takkede for det nye grej ved
at sælge billeder til dem og donerede pengene til et børnehjem i Nepal.
På den måde gav jeg tilbage til nogle,
der virkelig trængte.”

F

PTSD. Jan er ikke kun fortsat med at
fotografere, fordi der kommer flotte
billeder ud af det. Han får ro i sit hoved, der er hærget af ptsd. Det fylder
så meget, at han er blevet tilkendt

pension. Samværet med andre mennesker kræver store overvindelser af
Jan og gør ham hurtigt træt.
“Det er noget helt andet i naturen.
Jeg kan ligge i fem timer helt stille i
mit skjul med et kamera, og bagefter
føles det, som om der er gået en halv
time. I virkeligheden er det nok mest
mennesker, jeg er i skjul for, fuglene
ved godt, jeg er der. De opfatter mig
bare ikke som en trussel.”
Han og kameraet er dog pakket ind
i camouflageudstyr, når Jan fotograferer.
“Jeg er ved at bygge et flydeskjul,
så jeg kan ligge helt nede i vandoverfladen og fotografere. Det giver nogle meget bedre billeder, når jeg er i
samme højde som fuglene.”
Det skulle gerne resultere i, at han
bliver knap så våd på maven. En del
af Jans billeder af andefugle er taget,
imens han ligger helt nede i strandkanten. De bliver nærmest intime på
den måde. “Tak til havlitten” står
der, når han lægger endnu et imponerende billede på Facebook.
“Jeg er taknemmelig for, at fuglene
lader mig komme så tæt på. Det giver
mig nogle fine oplevelser.”

NATUR & MILJØ
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LANGT FORARBEJDE. Inden de gode bil-

leder bliver taget, har Jan gjort et
stort forarbejde. Nye naturområder
bliver gennemgået omhyggeligt, i
lang tid. 14 dage er i princippet for
lidt. “Det er kun på det tidspunkt,
jeg har en kikkert med. Jeg tjekker
bare, hvilke arter der er, og skriver
det ned i min notesbog sammen med
dato og ikke mindst vindretningen.
Det sidste betyder meget for, hvor en
fugl bevæger sig hen.” Med notesbogen i hånden kan han rimelig sikkert
forudsige, hvor fuglene er, og lægge
sig i skjul det rigtige sted. Det er derfor, Jan har taget så mange billeder af
fugle, der kommer flyvende direkte
imod ham.
Hvis man går rundt på Sydlangeland, kan man finde pinde, der er
stukket i jorden. Der er lagt sten
rundt om dem, for at de står lidt mere
stabilt.
“Jeg sætter pindene der, hvor jeg
tror, at en fugl gerne vil have udsyn
og hvile sig. Et sted i nærheden lægger jeg mig i skjul, med kameraet.
Det er et lille uskyldigt trick,” siger
han med et skævt smil.
Pindene og udkrads fra sin pibe er

MENNESKER OG NATUR

S Ø REN S K ARBY
S Ø REN S K ARBY , JA N NIEL S EN

STYRKET AF NATUR
Vi taler ofte om, at vi mennesker skal passe på naturen.
Men ofte er det naturen, der passer på os. Forskning viser, at
naturen helbreder, har en positiv effekt på angst, stress og
depression og i det hele taget gør os gladere. NATUR & MILJØ
har mødt nogle af dem, der henter styrke i naturen.
NATUR & MILJØ

Jan Nielsen er 55 år og bor
på Langeland. Han har to
voksne børn, der sammen
med ekskonen er de vigtigste
mennesker i hans liv.
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Jeg er taknemmelig for, at
fuglene lader mig komme
så tæt på. Det giver mig
nogle fine oplevelser.

NATUR & MILJØ
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Den fornødne ro. Jan Nielsen
minder om, at skal vi kunne
nyde fuglene i det fri, må vi også
give dem både plads og ro, når
fuglene har behov for det.

det eneste, Jan efterlader i naturen.
Til gengæld har han ofte en hel del
plasticaffald med hjem, som han har
samlet op.
NATURFRUSTRATIONER. “Jeg har det
svært med grådighed og prøver hårdt
på ikke at være grådig selv. Hverken
med billeder eller i andre dele af livet.” Han peger hen over skulderen.
To rørhøghanner svæver vaklende
over en moses sivskov.
“Godsejeren har startet pumpen
for at sænke vandstanden. Hvorfor?
Den mose kommer aldrig til at blive
til landbrugsjord, og så gør han det
endda midt i ynglesæsonen. For at
det ikke skal være løgn, er han også
ved at fælde træerne mellem mosen
og vejen. Så får fuglene da slet ikke
fred.”

Jan bliver vred og frustreret over
menneskelig dårskab og grådighed.
Det gælder også de fuglefotografer,
som i deres iver efter gode billeder
fuldstændig glemmer at give fuglene
den fornødne ro.

delsen på næste generation. Læg til,
at lyset, vinklen og skarpheden skal
være i orden. De billeder, hvor alt
ikke er perfekt, viser han ikke frem.
Det er heller ikke nødvendigt, der er
så mange gode at tage af.

ISFUGLEN. En af Jans abolutte yndlingsfugle er isfuglen, og han har fotograferet den mange gange.
“På et tidspunkt satte den sig halvanden meter foran mig og svajede i et
siv. Jeg tog mobilen frem og filmede
den, imens jeg snakkede med den.
Den var fuldstændig ligeglad.”
Netop isfuglen er et godt eksempel på, hvor mange gode billeder Jan
tager. Den lille smukke fugl bruger ikke mere end et par sekunder
på elskovsseancen. Alligevel har Jan
ikke et, men en del billeder af begyn-

FREMTIDEN. Jan har i lang tid gået til
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behandling for ptsd hos en terapeut.
Hun har lært ham at holde styr på
alt det, der farer rundt i hans hoved.
Jan har lige været forbi hende. Han
ser både glad og træt ud. Det sidste
er helt naturligt, når man har siddet
og krænget sit følelsesliv ud. Jan er
mest glad. “Hun har reddet mit liv,
det var sidste gang. Jeg gav hende et
billede som afskedsgave i ren taknemmelighed.” Når Jan siger et billede, er det helt sikkert et af en fugl,
det kan næsten ikke være andet.

SLIP BØRNENE FRI

Det er både dragende og lærerigt at gå på jagt efter knogler
og studere dyreskeletter. Man kan ikke være sikker på at
finde noget. Men det er en del af eventyret. Fangst eller ej;
knoglejagten gør skovturen mere spændende.

ed poterne samlet
på brystet og den
buskede hale skudt
ud til siden ligger
den brune husmårs krop i græsset. Dens hoved
ligger og koger i gryden på gasblusset ved siden af. Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler har
været tidligt oppe for at gøre klar
til dagens workshop i at gå på
jagt efter ådsler og knogler i naturen. For et dyrekranie skal koge

M

mindst fire timer, førend kødet
slipper knoglen.
Hun løfter låget af gryden. Kæberne står åbne og blotter de spidse tænder.
“Det er genial biologiundervisning, fordi det taler så direkte
til fantasien. Der er noget magisk
dragende i at undersøge dyrekogler,” siger Mie Rinken, der har taget sine børn, 5-årige Elisabeth og
3-årige Regnar, med. De var ikke
spor i tvivl om, at knoglejagt var

NATUR & MILJØ
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sagen, da Vordingborgs naturvejleder Christina Kaaber-Bühler inviterede. Fra en helt lille skatkiste
af fund trækker hun forskellige
knogler frem. Elisabeth griber en
lårbensknogle fra kassen. “Se mor!
Er den ikke vild og sej?” udbryder
hun.
Christina Kaaber-Bühler løfter et kranie frem, lader fingeren
glide over rækken af tænder. “Se
tænderne. De er helt flade.”
“Det er, fordi den spiser planter,”

SLIP BØRNENE FRI

svarer Elisabeth med det samme.
5-årige Finus har fundet endnu et kranie
fra kassen: “Nøj, dét er sejt. Den har helt
spidse tænder.”

A N N E A NTH O N A N D ER S EN
SIM O N S KIPPER , A D O B E S TO CK

SE MERE PÅ
DN.DK/NM

FROST FORHINDRER SMITTE. Man kan finde ådsler

overalt i naturen. En bunke fjer eller en samling biller er et godt tegn på knogler i nærheden. Husmåren har Christina Kaaber-Bühler
fået af en kollega, der har fundet den død i
vejkanten. Og det kan være en god idé at gå
efter dyr, der er døde i trafikken. For da er
man temmelig sikker på, at de ikke er døde
af en sygdom, der kan smitte. Ellers kan man
fryse ådslet ned i et par dage.
Vi skrår over et overdrev og ind i skoven.
Tæppet af blade er endnu tykt og sumpet af
novembers våde tågeregn. Børnene springer
i zigzag over et lille vandløb. 5-årige Finus
og hans storebror Jannis på 8 har allerede
en helt lille samling af dyreknogler, de har
fundet til spejder eller på stranden hjemme
på Møn.
“Jeg bærer gerne en knogle med hjem fra
stranden. Men et helt dødt dyr med hud og
NATUR & MILJØ

DET SKAL I BRUGE
En primus eller et bål og en gryde til
formålet.
En dolk til at skære kødet fri. En pincet
og en tandbørste kan fjerne de sidste
kødrester. Man kan også lægge ådslet
i et terrarie og lægge melorme ned til
det. Så spiser de kødet, og man kan
følge med i processen.
Læg herefter kranier og knogler i
brintoverilte i et par timer. Det renser
og gør dem hvide.
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hår. Det er vist ikke lige mig,” erkender deres mor, Tanja, der har svært
ved at forestille sig at slæbe et ådsel
med sig for at koge det og pille kødet
af knoglerne efterfølgende.
Men det behøver man heller ikke.
Man kan have en metaltråd med sig,
binde ådslet fast til en træstamme
og lægge det i en myretue for så at
lade myrerne gøre arbejdet, forklarer
Christina Kaaber-Bühler.
Vinteren er et godt tidspunkt at
gå på jagt efter skeletter, for her dør
mange dyr en naturlig død. Størst
held har man væk fra veje og stier.
EN NATURLIG DEL AF LIVET. Et træ har lagt
sig i skovbunden. Dets nøgne krone
kaster et inviterende net af grene udover det bløde løv.
“Se! En hule!” udbryder Elisabeth.
“Kom, der kan være dyr, der har gemt
sig her,” konstaterer hun, før hun
med resten af flokken maser sig vej
gennem de sprøde grene, op på stammen, og så er en klatreleg i gang.
Der er ikke gevinst i skovbunden.
Men nede på engen sker der noget.
Det er lidt snyd, for det er naturvejlederen, der har lagt et dødt egern og
en død gråand og en ilder i et metalbur. Sådan kan man lægge et ådsel ud, lade naturen gøre arbejdet og
undgå, at et dyr tager de magiske
knogler med sig.
Tilbage ved de kogende husmårkranier skærer naturvejlederen et
snit langs kæben, så tandknoglen titter frem. Jannis og Elisabeth hjælpes
ad med at trække tungen ud med en
pincet. Den flækkede hjerneskal vidner om, at husmåren må være blevet
ramt i hovedet, da den blev påkørt.
“Jeg kan da godt forestille mig, at
vi selv kan finde på at koge et kranie
af hjemme på gårdspladsen en dag.
Nu ved vi, hvordan man gør, og har
fået lidt ekstra mod på det,” konstaterer Mie Rinken, mens ungerne børster gebisset rent for kødrester.
“Det er en magisk port til læring
at udforske skeletter, og det giver en
helt særlig forbindelse til naturen at
vinde mod til at håndtere et dødt dyr
som en naturlig del af livet,” siger
hun.
NATUR & MILJØ
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Lyden af mos under
fødderne. Følelsen
af piletræets
gæslinger på kinden.
En våd sok i skoen.
Eller den særlige
lugt, der hænger
på fingrene, når en
mariehøne tisser på
dig. Vores forhold til
naturen grundlægges i barneårene, så
lad os begynde her!
NATUR & MILJØ
er taget med børnene ud i naturen – for
at opleve naturen i
børnehøjde.

Det er en god anledning til at komme ud i den
vilde natur. Der er ingen garanti for, at man
finder noget, men når først man er ude, skaber
børnene for det meste helt naturligt deres helt
eget eventyr, skeletter eller ej.
CHRIS TINA K A ABER-BÜHLER .
NATURVEJLEDER
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Har du hørt,
at skoven dør?

VI TAGER ANSVAR
FOR SKOVEN

Det er en skrøne. Skoven vokser, og i Danmark
bruger vi ikke papir fra truede skove.

Danske tryksager er fremstillet af papir fra træ, der kommer fra ansvarlige
skandinaviske og europæiske skovbrug. Skove, som hvert år vokser,
fordi man planter flere træer, end man fælder.
Med FSC- og PEFC-certificeringer tager de danske trykkerier ansvar for
papiret og skoven. Det er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere
hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra.
FSC- og PEFC-certificeringerne sikrer, at træfældning
opretholder skovens biologiske mangfoldighed,
produktivitet og økologiske processer.
Samtidig er papir både en fornybar og genanvendelig
naturressource. Og i Danmark er vi blandt verdens bedste
til at genanvende papir.

Den grafiske branche i Danmark tager ansvar for skoven,
miljøet, klimaet og samfundet. Se efter mærkerne:

Svanemærket
Det nordiske miljømærke stiller
miljøkrav i verdensklasse

ClimateCalc
Den grafiske klimaberegner
dokumenterer og minimerer
klimabelastningen

Verdens grønneste grafiske brancheN A T U R

CSR-Kodeks

Det grafiske CSR-kodeks
følger FN Global Compacts
10 principper

& MILJØ
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Trykt i Danmark

Sikkerhed for dansk kvalitet
og ansvarlighed i produktionen
af tryksagen
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Ansvarligt papir
FSC- og PEFC-certificeringer er
garant for papir fra ansvarlige
skovbrug

Bliv klogere på
trykmedansvar.dk
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VILDSVIN SKAL
UDRYDDES
Bekymringen for, at vildsvin skal pløje marker igennem
med trynerne og ødelægge høsten, samt ikke mindst
frygten for afrikansk svinepest har gjort det til officiel
politik, at vildsvin skal udryddes fra Danmark. Men ifølge
DN er vildsvinet en kærkommen naturplejer, som bør få
lov til at komme over grænsen.

NATUR & MILJØ
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KONFLIKTART VILDSVIN

år en landmand høster græs til dyrenes vinterfoder, skal marken helst være plan. Knolde
og andre jordbunker kan skade høstmaskinerne og ødelægge den såkaldte ensilage –
altså det gærede græs, som kvæget skal leve af i den kolde årstid. Læggekartofler på en kartoffelmark skal gerne
blive liggende i jorden, indtil årets nye kartoffelknolde er
gravet op.
Men kommer en flok vildsvin forbi en græsmark, kan
dyrene i jagten på larver, biller og rødder pløje græstørv
op med deres tryner, så ageren efterlades bumlet og hullet.
“Marken kan ligne et sted, der er faldet bomber,” som
vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Sønderjylland, Klaus
Sloth, beskriver scenariet. Og de trynede dyr kan gnaske sig
igennem en kartoffelmark på rekordtid. I vores naboland
Sverige kostede markskader fra vildsvin ifølge den svenske
landbrugsorganisation Lantbrukarnas Riksförbund godt en
milliard svenske kroner i 2015, og på den anden side af
Øresund mener danske Landbrug & Fødevarer, at det svenske regnestykke bør tjene til skræk og advarsel, og at man
ikke skal hilse vildsvin velkommen i dansk natur.
Men markskaderne er ikke den eneste konflikt mellem
mennesker og vildsvin. I december sidste år rejste Naturstyrelsen sidste etape af det omdiskuterede vildsvinehegn, der løber hele vejen langs den dansk-tyske grænse
og skal forhindre vildsvin fra Tyskland i at løbe ind på
dansk jord. De 79,5 millioner kroner til det 70 kilometer
lange stålhegn er blevet bevilliget på grund af frygt for
afrikansk svinepest, der kan lamme dansk svineeksport,
hvis den smitsomme virus bliver konstateret indenfor
grænserne. Ifølge Landbrug & Fødevarer vil et udbrud af
afrikansk svinepest koste landbruget mellem en og fem
milliarder kroner.
Vildsvinet er mildest talt en problemmager set med
landbrugsøjne, og det har betydet, at dyrene siden 2018
har været totalt fredløse. Officielt lyder landets politik, at
hvert eneste (vilde!) vildsvin “skal fjernes hurtigst muligt
fra den danske natur,” som det står på Fødevarestyrelsens
hjemmeside. Dyrene må skydes dag og nat året rundt.
Men ifølge Danmarks Naturfredningsforening er gevær
og hegn ikke den rette vej at gå.
“Som organisation mener vi, at vildsvin bør have lov
til at være i naturen. De er en oprindelig del af Danmarks
dyreliv og en fremragende naturlig naturplejer, fordi de
vender jorden, hvilket giver en større botanisk rigdom.
Det er beklageligt, at man i det 21. århundrede har valgt
at udrydde en dansk art for at tilgodese et erhverv. For
os handler det om at udrydde konflikterne, ikke arterne,”
siger foreningens biolog Bo Håkansson.

M E T TE IV ER S EN
N AT UREPL .CO M

N

FÆRRE END TI VILDSVIN. Det børstede pattedyr har rodet
rundt i jorden dér, hvor Danmark ligger i dag, i årtusinder. Ikke blot siden seneste istid, men også i tidligere
mellemistider. Og efter at de første jægere slog sig ned
i Jylland og på øerne blev vildsvinet et kalorierigt måltid at bringe med hjem til familien. Men da danskerne i
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I 2016 begyndte vildsvinet
igen at yngle i Danmark efter
at have væk siden første
halvdel af 1800-tallet.

1700-tallet begyndte at dyrke landet mere intensivt, blev
vildsvin et problemdyr, der ødelagde afgrøderne, og jagten gik ind. I 1800-tallet skulle landets flåde fornyes, og
svinenes foretrukne levested – egeskovene – blev fældet i
stor stil, hvilket fik bestanden til at skrumpe yderligere. I
løbet af første halvdel af 1800-tallet blev de sidste vildsvin i Danmark skudt, og dyret blev ikke set i landet indtil
i begyndelsen af 00’erne, hvor vildsvin fra Nordtyskland
vandrede ind over grænsen.
“Vi så de første vildsvin i Sønderjylland i 2003. De kom
om foråret for at spise og gik tilbage over grænsen til
Tyskland om efteråret, hvor de ynglede. Men fra 2016 fik
de første vildsvin unger på den danske side af grænsen, og
vi fik en egentlig bestand i landet,” fortæller vildtkonsulent Klaus Sloth. En mindre bestand vel at mærke. Siden
2018, hvor den tidligere regering og Dansk Folkeparti besluttede at opføre vildsvinehegnet samt at gøre vildsvin
fredløse på alle tider af døgnet og året, er der nedlagt 132
vildsvin i Danmark. Heraf er fem kørt ned, og et enkelt
fundet dødt. Klaus Sloth vurderer med et forsigtigt bud, at
færre end ti vildsvin i dag grynter rundt i danske underskove og på agre.
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SMITTE LUKKER SVINEEKSPORT. Men det er stadig

for mange, mener Landbrug & Fødevarer, der
bakker op om initiativerne, som skal udrydde de sidste vildsvin fra dansk natur.
“Hvis vi får ét enkelt dyr smittet med afrikansk svinepest – hvad enten det er tamsvin
eller vildsvin – lukker al eksport af svineprodukter til lande udenfor EU,” siger Jens
Munk Ebbesen, områdedirektør for Fødevare- og Veterinære Forhold hos Landbrug &
Fødevarer. Ifølge et studie fra Københavns
Universitet vil et smitteudbrud koste mellem
en og fem milliarder kroner i tabt indtjening
på eksport. Landbruget slipper nådigst, hvis
smitten findes hos tamsvin, fordi et udbrud
blandt tamsvin ifølge den internationale dyresundhedsorganisation OIE’s regler udløser
tre måneders karantæne for eksport, mens
et udbrud hos vildsvin giver et års karantæne og dermed bliver dyrest. Samtidig er det
også langt sværere at bevise, at Danmark er
igen fri for sygdom blandt vilde dyr, fordi man ikke kan
fange vildsvinene og tage blodprøver.
Lige nu huserer afrikansk svinepest i Østeuropa, hvor
især Polens, Ungarns, Rumæniens og Bulgariens vildsvin
er ramt. Ifølge tal fra Fødevarestyrelsen er det kun i Rumænien, at et betydeligt antal tamsvin har været smittet i
2020, nemlig 262 besætninger, men også i Polen, Bulgarien, Litauen og Grækenland er smitten nået ind i staldene.
NATUR & MILJØ
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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 konfliktarter 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?

I foråret blev der konstateret afrikansk svinepest i et dødt
vildsvin i Polen kun ti kilometer fra den tyske grænse.
VIRUS REJSER MED KØDPRODUKTER. Der er stadig godt 600
kilometer fra området i Polen, hvor de smittede vildsvin
blev fundet, til den danske grænse. Men frygten for, at
den – for svin – dødelige sygdom bringes til Danmark,
bunder dog heller ikke i, at et smittet dyr skal løbe over
04 : 2020

KONFLIKTART VILDSVIN

grænsen. Ni ud af ti smittede
dyr dør indenfor en uge, og et
sygt vildsvin løber ikke langt.
“At vildsvinehegnet skal forhindre syge dyr i at komme ind
i landet, er en udbredt misforståelse, vi i Landbrug & Fødevarer har kæmpet for at aflive,” siger Jens Munk Ebbesen.
At vildsvineSom regel bringer vildsvin ikke
hegnet skal
smitten med over lange afstanforhindre syge
dyr i at komme
de – afrikansk svinepest rejser
ind i landet,
med inficerede spegepølser og
er en udbredt
andre ikke-varmebehandlede
misforståelse,
svinekødsprodukter, som kan
vi i Landbrug
indeholde aktiv virus i over et
& Fødevarer har
år. Problemet opstår, når et
kæmpet for at
vildsvin lunter forbi en rasteaf live.
plads og finder en godbid i form
af inficeret kødpålæg, som det
JENS MUNK
guffer i sig og dermed selv bliEBBESEN
ver smittet. Det er sket i BelLANDBRUG &
gien, det er sket i Tjekkiet, og
FØDEVARER
det kan ske i Danmark.
- Er det ikke drastisk at udrydde en hjemmehørende art, fordi vi
mennesker ikke kan finde ud af at kontrollere, hvor vi smider
madrester?
“Så længe vi ikke har en vaccine, har vi ikke andre muligheder. Vi mener ikke, det er muligt at kontrollere al
kød, som fragtes rundt i Europa,” siger Jens Munk Ebbesen. Forskere på flere kontinenter knokler for at udvikle
en vaccine, men indtil videre arbejder de med en tidshorisont på mindst fem år, før landbruget kan forvente
et brugbart produkt. Tidligere har forskere lykkedes med
at udvikle en vaccine mod klassisk svinepest, som også
kunne blandes i foder og lægges ud til vildsvin i naturen.
- Hvis forskere udvikler en vaccine, vil Landbrug & Fødevarer så se anderledes på at have vildsvin i Danmark?
“Hvis der findes en vaccine, har jeg ud fra en veterinær
synsvinkel ingen bekymringer, men der kan være andre
bekymringer. For eksempel markskader, som vi ser i Sydsverige.”

NATURENS SVIN ER
MESTRE I AT TILPASSE SIG

I FØRSTE HALVDEL AF 1800-TALLET blev de sidste
vildsvin nedlagt i Danmark, men dyret genindvandrede fra
Tyskland i 2003. I 2016 fødtes igen VILDSVINEUNGER PÅ
DANSK JORD .
Normalt vejer vildsvin mellem 50 og 90 kilo, men orner kan
vokse sig større, HELT OP TIL 200 KILO .
Vildsvin beskrives som et INTELLIGENT DYR , som er
mester i at tilpasse sig og trives i de fleste typer landskab. I
Sverige og Tyskland har bestandene formeret sig udover alle
prognoser. Trods jagt har bestanden i Sverige FORDOBLET
SIG hvert femte til sjette år.
Søer kan blive kønsmodne allerede i første leveår og få
FLERE KULD OM ÅRET .
Vildsvin er NÆSTEN ALTÆDENDE – olden, rødder,
afgrøder, orme, larver, biller, padder og mindre pattedyr står
på menuen.
I 2005 brød AFRIKANSK SVINEPEST ud i Europa igen
– tidligere har der været udbrud i 1980’erne og 1990’erne.
Smitten i 2005 blev sandsynligvis bragt til Europa gennem
inficeret madaffald fra et afrikansk skib.
I 2020 er SMITTEDE VILDSVIN registreret i Estland,
Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Ungarn, Bulgarien,
Belgien og Slovakiet.

- Men uanset om vi forbyder kødprodukter over grænsen vil
risikoen stadig være der. Er det værd at tage chancen ved at
have vildsvin og risikere tab på mellem en og fem milliarder
for landbruget?
“Det er meget store tal, som man skal tage alvorligt.
Men jeg synes ikke, man kan gøre det op på den måde. Det
ville svare til, at vi skulle regulere vilde fugle for at undgå potentiel fugleinfluenza i fjerkræproduktionen. Hvor
stopper det? Vi må se på den menneskelige faktor,” siger
Bo Håkansson.
Igennem sommeren har Danmarks lille skare af vildsvin levet skjult af markernes afgrøder og den tætte underskov. Men om efteråret, når kornet er høstet, og bladene
falder af træerne bliver dyrene synlige. Snart vil det vise
sig, om der stadig er vildsvin tilbage i Danmark.

DN: DET ER LANGT UDE! Men hvis kernen i problemet med
afrikansk svinepest ligger i levnede pølsemadder langs
motorvejene, findes der netop en anden løsning end at
udrydde dyrene, mener Danmarks Naturfredningsforenings Bo Håkansson.
“Set i lyset af at den største risiko for smitte er menneskers madaffald og svinetransporter, der kører mellem
Danmark og ramte områder, er det endnu mere langt ude
at udrydde en hjemmehørende dyreart. I stedet kan man
forbyde folk at tage svinekødsprodukter med ind over
grænsen, ligesom det er forbudt at tage nogle planter og
dyr eller andre produkter med ind i landet,” siger han.
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KILDE Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening,
rapporten ’Erfaringer med vildsvineforvaltning i Sverige og Tyskland’ fra Københavns Universitet 2010

Vildsvin har levet i det område, som i dag er
Danmark, gennem mange årtusinder. Ikke bare
siden sidste istid, men også i mellemistider.

GREJ TIL TUREN

GREJ TIL VINTERTUREN
Det er lidt sjovere at komme ud i den danske natur,
når man har det rette udstyr til friluftslivet med
dets indimellem lunefulde vejr. Her er en håndfuld
af det nyeste på markedet.

TIERR A WO M EN ’ S
B EL AY PARK A
2 . 599 K R .

MØD VINTEREN MED
GOD SAMVITTIGHED
At trække denne jakke på er som at svøbe sig i en dyne.
Blød og varm med dybe lommer, en hætte så stor, at der er
plads til både cykelhjelm og en tyk hue, og i en længde, der
forhindrer kold luft i at suse ind på bagdel og ryg.
Den er perfekt til en slentretur i byen om vinteren, men
også til en vandring i skoven eller – især – til noget, hvor
pulsen kommer op. For det er ikke en dunjakke, som nok er
varm, men dårlig, når man sveder – det er en jakke isoleret
med uld, hvilket betyder, at sved transporteres væk fra
kroppen.
Jakken er en gave til miljøet, for ulden i den er restuld,
som ellers ville være blevet smidt ud, men som svenske
Tierra bruger i alle firmaets Belay-produkter. Og det
øvrige materiale i jakken, som er vand- og vindafvisende
polyester, har også et bæredygtigt tvist. Tierra har
udviklet en ny type polyester, som er lavet af restaffald
fra sukkerproduktionen, og firmaet er så langt fremme
i den udvikling, at 30 procent af denne jakke er lavet af
plantebaseret polyester.

KLAR TIL BÅLET

SILK Y G O M BOY
FO LDIN G SAW
24 0 -10
5 49 K R .
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Findes der noget mere nedslående
end at komme ud til et bålsted og
så ikke kunne lave bål, fordi alt det
potentielle brænde er tykke grene, og
man ikke har slæbt sin store sav med?
Med denne foldesav er det fortid. Den
er så lille og let, at den er nem at tage
med, men stor nok til at klare større
grene og stammer, for den saver som
en kniv i smør – også for en vatarmet
kvinde. Som bonus kan den indstilles i
to forskellige vinkler, så man, næsten
uanset hvordan grenen ligger, kan
save ubesværet. Og så kan den
proppes i det medfølgende etui, som
kan hænges i bæltet.

GREJ TIL TUREN
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FRILU F TS
N O L S OY L /S
4 49 K R .
DARN TO U G H
MICRO CRE W
219 K R .

EN SOK ER IKKE BARE EN SOK
VARM ALLERINDERST INDE
En langærmet tynd trøje af uld er et af de vigtigste stykker
tøj til friluftslivet, både om sommeren som eneste lag og om
vinteren som inderste lag.
Der findes utallige af sådanne uldtrøjer på markedet, en
af dem er denne fra Friluftslands eget mærke Frilufts, som
er kædens bud på prisvenlige kvalitetsvarer.
Trøjen er exceptionelt blød og dejlig at have på, den klør
eller strammer ikke nogen steder, den varmer, som den skal,
og lugter selv efter fire dages intens brug ikke. Samtidig
har den så fint et snit, at den også sagtens kan bruges i
hverdagen. Materialet er 100 procent merinould.

Vabler er en dræber på alle ture ud i naturen, men hvordan
undgår man dem? Blandt andet ved at bruge gode sokker.
Darn Tough er højt på popularitetslisten i USA som en
vandresok, der ikke giver vabler. Den er lavet af 100 procent
merinould, og hver sok er strikket med meget tynde nåle og uden
sømme, hvilket betyder, at sokkerne sidder helt tæt og fast om
foden, så man undgår den friktion, der kan føre til vabler. De har
derudover et ekstra lag “cushion” på hælen og under forfoden,
som gør dem superbehagelige at have på.
Darn Tough forhandles nu også i Danmark – og ér den
halvpebrede pris værd.

CO LU M BIA
N E W TO N
RID G E LU X E
1 . 299 K R .

GLADE FØDDER

SE MERE PÅ
DN.DK/NM

I de kolde og ofte våde måneder er en
varm og vandtæt støvle en af de ting,
man nødigst vil undvære på turen ud
i det fri.
Denne lædermodel fra Columbia er
den perfekte makker til de udendørs
vintereventyr, for næsten uanset
mængden af mudder, vandpytter,
snedriver eller ankelhøjt vådt græs,
man trasker igennem, holder den
fødderne tørre. Lige så vigtigt holder
den fødderne varme, også når dagens
aktiviteter er begrænset til at bevæge
sig rundt på en bål- eller lejrplads.
Med sin profilerede sål og
stødabsorberende mellemsål er den
desuden beregnet til vandring i al slags
ujævnt terræn – også asfalt.
NATUR & MILJØ
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GIT TE H O LT ZE
SIM O N S KIPPER

Den 32-årige manuskriptforfatter og filminstruktør på blandt andet serien
‘Doggystyle’, Anna Emma Haudal, forsager overforbrug, hader emballage,
spiser kun kød, hvis historie hun kender, og er flyttet på landet med en
ambition om at leve 100 procent bæredygtigt og selvforsynende.
et var emballage, der gjorde
udslaget.
Emballage i form af
plastic om gulerødderne, plastic om kartoflerne, plastic om så mange varer i
supermarkedet at Anna Emma
Haudal i 2018 tog den endelige
beslutning om sammen med sin
kæreste at flytte fra København
til et landsted, hvor de kunne
dyrke deres egne gulerødder og
kartofler og spise kød fra egne
lam og æg fra egne høns.
“Da Københavns Kommune indførte affaldssortering,
og vi pludselig kunne se, hvor
ekstremt meget emballage, vi
slæbte hjem, når vi handlede i
supermarkedet, tænkte jeg: Dét
her emballagepis, det gider jeg
ikke. Jeg VIL ud på landet,” siger Anna Emma Haudal.
Beslutningen blev til virkelighed, og i dag bor parret i en
300+ kvadratmeter bolig i Odsherred med otte får, tre katte,
28 høns, en kæmpe urtehave og
et mål om at leve mere bæredygtigt.
Bæredygtigt handler ikke
kun om at undgå emballage.
Anna Emma Haudal er det, man
med et lidt fortærsket udtryk

D

kan kalde klimakriger hele
vejen rundt. Køkkenet på det
gamle landsted skal ikke udskiftes, før det ikke kan mere,
alt, hvad der er i huset, er fundet eller købt brugt, hun planter blomster til bierne, tager
koldt bad, når vejret er så gråt,
at solcellerne ikke har varmet
vandet op, og sætter sig efter
bedste evne ind i, hvad der er
op og ned i den komplekse klimadebat, ved at læse rapporter,
følge klimapersonligheder og
sluge programmer og artikler
om økologi, klima og bæredygtighed.
Men især er hun optaget af,
hvad hun spiser.
“Jeg vil vide, hvad jeg putter
i munden, og forstå den proces,
det har været igennem. Og den
proces skal være levende, jeg
taler nemlig ikke om processen fra rå til marineret, men
fra frø til moden. De færreste
forstår, hvor meget et lille frø
skal igennem, før det bliver til
en solsikke eller et græskar. De
færreste forstår fårets cyklus,
og hvor meget det kræver at
holde får. Det er Robert og jeg
i gang med at forstå ved at bo
herude sammen med fårene og
de planter, vi spiser,” siger hun.
NATUR & MILJØ
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TID TIL DRASTISKE VALG. Den skrivero, som Anna Emma Haudal
savnede i byen, har hun fået på
landet, men hun og Robert er
ikke helt selvforsynende endnu,
for de vil gerne behandle jorden
på den rigtige måde, og det tager tid at få en jord til at være
dyrkningsdygtig uden at udpine den. Urtehaven er dog blevet
udvidet af flere omgange, og de
er godt i gang med planerne om
at indrette et økologisk bageri i laden, hvor Robert, der er
uddannet bager, kan lave brød
og pizzaer af friskmalet mel og
med lam og urter fra haven.
Bageriet handler om en drøm
om et sted, der tilbyder godt og
økologisk brød, for det er der
ikke rigtigt i Odsherred.
“Man kan ikke bare sidde hjemme i stuen og brokke
sig over naboen eller kommunen eller verden eller over, at
der ikke er sted med økologisk brød. Så bliver man nødt
til selv aktivt at være dem, der
laver forandringen,” siger Anna
Emma Haudal og fortsætter:
“Jeg kan ikke sidde og græde over, at jeg ikke ved, om de
fremtidige generationer får et
godt liv, hver gang jeg ser den
mindste rapport eller en klima-

DEN GRØNNE GENER ATION

VI SKAL ELSKE DET, VI SPISER. Anna

ekspert udtale sig, så jeg bliver
nødt til selv at tage et aktivt
valg om at leve på en bestemt
måde, og det er det, Robert og
jeg har gjort,” siger hun.
“Men jeg tror, at vi alle sammen bliver nødt til at acceptere, at vi skal tage et valg om
sætte vores levestandard ned.
Forbrugertendensen og succestendensen i vores samfund er
så gennemsyret af, at det hele
handler om penge, men jeg
tror, at med den tid vi er i nu, er

Anna Emma
Haudal og Robert
har et dogme om
ikke at spise mere
kød, end de kan
have på grunden.
Det vil sige enten
kød fra egne får
eller fra en byttehandel med en
nær nabo, så de
får for eksempel
en rådyrkølle
i bytte for en
lammekølle.

ARTIKELSERIE

DEN GRØNNE GENERATION
Fremover vil du møde unge mennesker
fra den grønne generation, som brænder 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 temperaturer og arter i tilbagegang.

vi nødt til at tænke anderledes
og tage nogle drastiske valg,”
siger hun og fortsætter:
“Nogle gange kommer man
også tage nogle valg, som man
tror er rigtige, og så opdager man
senere, at det var ikke det rigtige
at spare sammen til en Tesla for
eksempel, fordi det ikke er godt
med de batterier i den tredje verden. Men at forsøge at gøre noget
godt for verden handler også om
at begå fejl en gang imellem man er nødt til at kunne se, hvad
der er det forkerte for at kunne
gøre det rigtige.”
Anna Emma Haudal mener, at
valgene ikke kun ligger hos den
enkelte dansker, men også på
politisk plan. Både nationalt og
kommunalt.
“Odsherred kommune kunne
være den første kommune, der på
landsplan lagde 100 procent om
til økologi, for vi har et skattekammer af råvarer. Men der er
nødt til at være nogle magtindehavere, der tør tage det valg og
tager ansvar og siger: nu gør vi
sådan her,” siger hun.

NATUR & MILJØ

44

04 : 2020

Emma Haudal er ikke politiker
eller magtindehaver, men hun
vil gerne på sit eget lille mikroniveau gøre noget.
“Jeg vil rigtig gerne inspirere andre mennesker til at tage
et aktivt valg om at flytte ud af
byen og leve på en måde, der er
mere i overensstemmelse med
naturen. Jeg mener, at vi skal
elske og respektere det, vi spiser, og vi skal lade være med at
fylde gift i jorden, i os selv og i
hinanden, vi skal gøre planeten
jorden til et dejligt sted at være
for bierne, blomsterne og dyrene, for så gør de det samme for
os,” siger hun.
Hun fletter ikke de budskaber
ind i sit filmarbejde, for selv om
det kan virke oplagt, vil hun ikke
bruge Doggystyle og den succes,
serien har givet hende, til at
presse sine egne klimaprincipper ned over hovedet på andre.
Heller ikke i den spillefilm, hun
netop har afsluttet optagelserne
på og som ligesom Doggystyle
har livet og dets udfordringer
som ung kvinde i provinsen som
omdrejningspunkt.
“Jeg bryder mig virkelig ikke
om at stoppe noget ned i halsen
på nogen,” siger hun.

Men jeg tror, at vi alle
sammen bliver nødt til
at acceptere, at vi skal
tage et valg om sætte
vores levestandard
ned.
ANNA EMMA HAUDAL
MANUSKRIPTFORFATTER OG
FILMINSTRUKTØR
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det økologiske mejeri Naturmælk
En del af fremtiden...
#Mælkebevægelsen
Mælk fra gårde, der træffer aktive og målrettede
valg om at styrke økologien, dyrevelfærden og
biodiversiteten, altid med et helt ekstraordinært
øje for klimaet.

Dyrevelfærd
Formålet med det statslige Dyrevelfærdsmærke er at forbedre dyrevelfærden for flest mulige kvæg.
Hos Naturmælk går vi meget op i
dyrevelfærd, derfor er alle vores
leverandører anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse. Derudover opfylder denne
gårdmælk også kravene til alle 3
hjerter i bedre dyrevelfærds ordningen.

Klima
Naturmælks gårdmælk kalder vi en
spydspidsmælk, da den er startskuddet på en ny bevægelse blandt vores
landmænd. 1 krone, fra salget af
hver liter Naturmælks gårdmælk, går
direkte til at understøtte bæredygtige
tiltag hos Naturmælks landmænd, der
skal sikre den fortsatte udvikling hen
imod en mere klimavenlig og bæredygtig mælkeproduktion med et fokus
på høj dyrevelfærd.
NATUR & MILJØ
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Biodiversitet
Alle Naturmælks landmænd arbejder
målrettet på at genskabe, udbygge
og vedligeholde naturen på deres
gårde. Det sker gennem oprettelse
af små oaser, vandhuller og beplantninger. Alle disse tiltag er med til at
skabe levesteder for den vilde flora og
fauna. Dermed er Naturmælk med
til at støtte mangfoldigheden i vores
fælles natur.

DEN GODE NATURHISTORIE

PEDERS HESTE
GRÆSSER NATUREN TILBAGE
Da Peder Størups far, Tage Størup, gik på pension som
konventionel svinebonde, valgte han at udlægge en del af sin
jord til natur. Siden har Peder Størup været foregangsmand udi
helårsgræsning uden tilskudsfoder på arealerne, og i dag summer
og blomstrer det i et rigt overdrev på den gamle landbrugsjord.

NATUR & MILJØ
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illa! Eller måske nærmere pink? Det er i hvert
fald en vild farve, der dominerer udsigten i
store plamager hen over området. Det er tjærenelliker i fuldt flor.
“Hov, nej se lige her.”
Peder Størup afbryder fascinationen af farvesymfonien
og peger på et lille træ. Han tager fat i toppen, der er helt
molesteret, og grenene er bidt af rundtomkring. Nærmest
som en ny art bonsai-bøg i kreativ klipning.
“Og her, og her! De er sandelig godt i gang,” udbryder
han glædestrålende og peger rundt på de mange små træer i buskfacon, der fremstår noget skæve og uharmoniske
med afbidte grene hist og pist.
Enhver have- eller plantageejer ville nok rive sig i håret, og har man fulgt med i bæverdebatten, ved man, at
afgnavede træer kan være et sprængfarligt emne.
Men her er alt, som det skal være. Det er Peder Størups
egne heste, der er “synderne”, og de er sat herud netop
med det formål: At opføre sig som vilde heste. At hærge i
naturen, lave stier og møgdynger, knække grene og spise
lidt af det hele i store mundfulde.

K A MILL A H US TED B EN DTS EN
MIKKEL JE ZEQU EL

L

Okkergul pletvinge
er gået dratisk
tilbage de seneste
år og er forsvundet
fra store dele af
Danmark. Men
findes fortsat hos
Peder Størup.

FRA REKLAMEFOTOGRAF TIL NATURFORMIDLER. Peder Størup er

vokset op her på ejendommen i den lille landsby Skellerup udenfor Silkeborg. Han havde Linåen i baghaven, hvor
han tilbragte sine eftermiddage. Naturen har altid interesseret ham og været en kilde til glæde og fascination.
Da hans far, Tage Størup, gik på pension efter et liv som
landmand, solgte han så meget af sin jord fra, at han var
gældfri, og resten udlagde han til natur. Måske nok efter
idé fra sønnen, men i dag til stor glæde for alle.
“Min far har altid holdt meget af naturen, derfor var
han med på det, og i dag er han meget optaget af alle de
oplevelser, han får her på sin egen jord, hvor han kan følge med i udviklingen,” siger Peder Størup.
Han selv har arbejdet som reklamefotograf i mange år,
men de seneste år har han brugt sine fotografiske evner
til at formidle naturen. Han laver naturplakater, senest
med Danmarks vilde bier, og han driver hjemmesiden naturbeskyttelse.dk.
Og så er han blevet pioner indenfor en ny måde at lave
naturgenopretning på. En vinter tog han nemlig en drastisk beslutning.

Når man ser
den store
artsrigdom,
der kan være,
så forstår man
virkelig, hvad
vi har mistet men man kan
samtidig se,
hvad man kan få
igen. Hvis vi gør
det, der skal til.

EN VILD BESLUTNING. “Man har brugt afgræsning i mange

år til naturpleje, men for det meste har man kunnet se
arealer, der var helt gnavet i bund om sommeren. Det var
nærmest en blomsterløs ørken. Og man syntes, det var
fin natur! Men på mine egne arealer kunne jeg se en meget rig blomstring gennem hele sommeren,” siger Peder
Størup.
Der var en markant forskel, og han tænkte, det måtte have
noget at gøre med den måde, dyrene var på arealerne på.
“Jeg kunne se en tydelig sammenhæng mellem den mindre intensive afgræsning på mine egne arealer og så det
rigere blomsterflor i forhold til de arealer, der ellers blev
NATUR & MILJØ
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naturplejet efter alle kunstens
regler,” forklarer han.
Allerede dengang gik hans heste på arealet hele året og ikke
kun om sommeren, men de blev
fodret om vinteren.
For cirka 14 år siden tog Peder
Størup dog en drastisk beslutning.
Han ville slet ikke fordre sine heste. De gik på et stort areal med
både lysåbne områder, skov og
buskads. I princippet burde der
være mad nok, hvis hestene havde
skullet klare sig selv i naturen.
“I starten var der lidt skepsis
omkring det. Folk mente, hestene
ville være tvunget til at spise grene og den slags, som de ellers ikke
ville spise,” fortæller Peder Størup
om de kritiske reaktioner, som
dog hurtigt ebbede ud, da folk så
resultaterne.
“Mine heste blev så flotte som
aldrig før. Problemer med forfangenhed forsvandt. De har nu en
naturlig cyklus, hvor de er tykke
om sommeren og slanke om foråret. De spiser helt naturligt alt
det, de har brug for – også grene
spiser de af sig selv, og også selv
om der er masser af andet mad
som nu,” siger hesteejeren, der
understreger, at han selvfølgelig
altid holder øje med hestene og
deres trivsel.
Derudover forsvandt udgifterne
til foder, og det uden at hestene
blev tynde.

DEN GODE NATURHISTORIE

ET PARADIGMESKIFTE PÅ VEJ. Naturresultaterne taler også for

sig selv. Overdrev, skov, eng og mose summer af liv på
Peder Størups arealer. Her er sommerfugle, fem arter køllesværmer, orkideer i tusindvis, og her er håret høgeurt,
kongepen, trevlekrone, kornet stenbræk, ranunkler.
Selv den sjældne brunhalede jordbi har en stor koloni i
området. På blot få kvadratmeter finder man nu planter
og insekter nok til mange ugers studier.
“Da jeg startede med at undlade tilskudsfoder, var der
ikke mange erfaringer, jeg kunne trække på. Ingen havde
skrevet om det, så jeg har prøvet mig frem,” fortæller Peder Størup og uddyber:
“Det er først og fremmest vigtigt, at dyrene har plads
nok, så der er mad nok til hele året. Der skal også gerne
være varieret natur med skov.”
Peder Størup har beregnet, at der cirka skal være 3 ha
god, varieret natur per dyr.
“Har man kun hedelyng, skal dyrene selvfølgelig have
meget mere plads – ja, i det hele taget skal man bruge sin
sunde fornuft,” siger han.
Peder Størups erfaringer er brugt i mange andre naturgenopretningsprojekter, for eksempel på Molslaboratoriet, hvis advisory board han er en del af. Danmarks
Naturfredningsforening har været på besøg, Folketingets
Miljøudvalg, Aage V. Jensens Naturfond, forskere, biologer
og mange flere. På den måde breder effekten af Peder Størups enmandsforetagende sig og bliver større.
“Der er heldigvis et paradigmeskifte på vej, oplever jeg.
Nu ser man ikke længere de nedbidte, sommerafgræssede
arealer som svaret på naturens problemer. Nu er der fokus
på planter og insekter, og at de større dyr hører til året
rundt,” fortæller pioneren.

FAMILIEN STØRUPS NATURGENOPRETNING
I 2000 gik landmand Tage Størup på pension. Sammen med
hans hustru Birte besluttede de sig for at beholde
27 ha jord, som i dag alle er UDLAGT TIL NATUR.
Sønnen Peder Størup DOKUMENTERER OG FORMIDLER
naturens vej tilbage til arealerne, og han har gjort sig nogle
af de første erfaringer i Danmark med afgræsning uden
tilskudsfoder.
Lige nu går FEM ISLÆNDERHESTE , der ikke fodres, og
dertil kvæg på arealerne, men der er plads til flere.
På Størup-familiens jord er der både OVERDREV, ENG OG
MOSE, KILDER, Å OG SKOV.
Nogle af områderne har altid været natur, andre er gradvist
taget ud af drift, derfor er der AREALER I FLERE ALDRE,
og Peder Størup har derfor gjort sig mange erfaringer i,
hvordan udviklingen fra opdyrket jord til natur udspiller sig.
Hestene har et stort område med varieret natur. DE SPISER
VEGETATIONEN OG GNAVER AF TRÆERNE , de holder
vandhullerne lysåbne, laver sandbadepladser og tramper stier,
og deres efterladenskaber er et slaraffenland for insekter.
Peder Størups ERFARINGER MED
NATURGENOPRETNING og afgræsning uden
tilskudsfoder vinder indpas flere steder og ligger til grund
for mange større projekter rundt i landet.
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FODRING GØR EN FORSKEL. En okkergul pletvinge sætter sig i
en gul håret høgeurt. Guldsmedene summer om det lille
vandhul, som hestene holder frit og lysåbent. Her findes
både stor og lille vandsalamander og tudser. Hestene spiller en stor rolle i den artsrige natur, mener Peder Størup.
“Vi har også arealer, hvor kvæg afgræsser, men de bliver
fodret om vinteren. På de arealer ligger der et tykkere førnelag (vissent græs) nede ved jorden, og det kan alle de lave
planter, som kendetegner et varieret overdrev, ikke vokse
op gennem. Der er en stor forskel på naturen i de to områder, og forskellen er vinterfordring. Desuden kommer man
let til at sætte flere dyr på et område, end der er bæreevne
til, når man fodrer om vinteren, og så græsser de i bund om
sommeren. Det er en balance.”
En balance, der egentlig er såre simpel ifølge Peder Størup: Hvis dyrene fodres, venter de på maden. Fodres de
ikke, går de selv ud og leder efter den, og heraf følger alle
de naturlige processer, som han siger:
“Vores natur og arterne er udviklet i samspil med de store dyr. Afpasser man antallet af dyr efter arealets bæreevne
fødemæssigt, så giver det naturligt en rigere blomstring om
sommeren. De spiser ikke mere, end at der er føde nok til dem
vinteren igennem. I et land med opsplittet og næringsbelastet natur er det ikke sikkert, at det er nok, men det første,
man bør gøre, er at genoprette de naturlige processer, og her
er de helårsgræssende heste, enten som hel- eller halvvilde,
måske en af de vigtigste nøglearter at få tilbage,” siger han.
POLITIKERNE SKAL SÆTTE RAMMERNE. Peder Størup deler som

sagt gerne ud af sine erfaringer og også af sine holdninger.
“Naturen er presset, og vi har virkelig brug for større sammenhængende arealer lagt ud til natur på steNATUR & MILJØ
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NATUREN KOMMER IGEN
Biodiversitet og naturgenopretning er på dagsordenen i
disse tider. Men nytter det noget? Kan naturen genskabes?
NATUR&MILJØ sætter fokus på nogle af de allerede eksisterende genopretningsprojekter og undersøger, hvordan
naturen kommer igen, når den får mulighed og plads.

der, hvor det giver mening: på områder med mager
jord, og hvor der er eksisterende natur i forvejen. Den
enkelte landmand eller skovejer har selvfølgelig et ansvar. Men det største ansvar har politikerne. De skal
sætte nogle rammer, så det bliver attraktivt at lægge områder ud til natur,” siger han og foreslår for eksempel en naturgenopretningsskat, der kan skaffe de
nødvendige milliarder, eller at fritage naturejendomme
for jord- eller ejendomsskat som midler, der kunne tages
i brug for at stimulere udtagning og korrekt forvaltning.
Han tror på, at en indsats vil hjælpe.
“Jeg er jo heldig, at jeg kan tale ud fra min egen erfaring.
Vi har intet gjort, andet end at give områderne tilbage til
naturen, og jeg kan gå og se hver eneste dag, hvordan naturen kommer igen,” siger Peder Størup og slutter ude midt
mellem svirrende insekter og blomstrende tjærenelliker:
“Når man ser den store artsrigdom, der kan være, så
forstår man virkelig, hvad vi har mistet - men man kan
samtidig se, hvad man kan få igen. Hvis vi gør det, der
skal til.”
04 : 2020
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MEDLEMSINFO
AFFALDSINDSAMLING
I CORONATIDः

MUNDBIND
OG GRÆNSEDÅSER
FLYDER

AT DN’S ÅRLIGE AFFALDSINDSAMLING
FANDT STED I EN CORONATID, afslø-

Forsvarsminister Trine
Bramsen var med til at skyde
Naturens Dag i gang.

NÆSTEN 200.000
VAR VILDE I
NATUREN
Til Naturens Dag i 2020 skulle vi være vilde.
Vi skulle fare vild i naturen og finde sammen igen.
CORONA ELLER EJ. Danskerne skal

ud i naturen, derfor inviterede DN til Naturens Dag i september. Og selv om en del arrangementer var udfordrede af
coronarestriktioner, endte næsten 200.000 danskere med at
tage med DN ud i naturen. Særligt var der mange skoleelever,
der prøvede kræfter med årets
tema Vild i Naturen.
“Ved at sætte fokus på oplevelser på egen hånd lykkedes det
os at få rigtig mange danskere

DN oprettede
Naturens Dag
i 2004 som en
årlig mærkedag.
I 2010 tog
Friluftsrådet
dagen til
sig, og de to
organisationer
har siden
afholdt dagen
sammen.

ud i naturen. Desuden oplevede vi heldigvis som vanligt et
stort engagement fra skoler og
dagtilbud. Det er så vigtigt, for
gennem gode naturoplevelser
lærer børn at tage ansvar for naturen,” siger Charlotte Juul, der
er projektleder for Naturens Dag.
Naturens Dag blev i år skudt
i gang på forsvarets skydeterræn i Jægerspris, hvor blandt
andre forsvarsminister Trine
Bramsen var med til at klappe
myretuer og lave bue og pil.
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rede særligt de mange brugte
mundbind, der lå og flød i byerne og i naturen. I alt blev der
fundet 2.700 mundbind.
“Vi har desværre fået bekræftet,
at alt for mange brugte mundbind
ligger og flyder. Mundbind i naturen kan skade miljøet og dyrelivet, og så udgør de ikke mindst
en sundhedsrisiko, hvis for eksempel børn samler dem op,”
siger Maria Reumert Gjerding,
præsident i DN.
Udover mundbind bød indsamlingen som vanligt på et
væld af pantfri dåser. De pantfri dåser er et historisk problem
for Danmarks natur og miljø,
og DN har længe kæmpet for at
få pant på dem.

Ved DN’s årlige affaldsindsamling blev
der indsamlet 2.700 brugte mundbind.

TIL MEDLEMMERNE
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BAGNING
I BÅL

M E T TE IV ER S EN
PERNILLE H O FFM A N N KØ PPEN

SÆT POTTERNE
I BLØD

I vintermørket kan vi krybe
sammen om bålet med
tæpper og uldtrøjer. Ilden
er menneskets arne, hvor vi
finder lys og varme. Og måske
en bid hjemmebagt brød.

vis man allerede mestrer
klassikeren snobrødet er
pottebrød næste trin.
“At bage i bål er ikke det
nemmeste, men pottebrød er et godt sted
at starte,” siger Pernille Hoffmann Køppen,
som står bag kogebogen ‘Mad over bål’. Dejen kan snildt være familiens sædvanlige
snobrøddej, som man triller til boller, og
lægger dem i uglaserede lerurtepotter.
“Brug rene potter, der ikke har været
jord i, på syv til ti centimeter i diameter.
De kan købes billigt i et byggemarked,”
lyder tippet fra Pernille Hoffmann Køppen. Ved at dele dejen op i små potter
frem for at bage ét stort brød mindskes
risikoen for, at resultatet ender som det
snobrød, de fleste har stiftet bekendtskab
med: forkullet udenpå, aldeles ubagt indvendigt. Hun anbefaler også at binde et
stykke ståltråd rundt om potten, så brødet
nemmere kan drejes i bålet, uden at potte og underskål glider fra hinanden inde i
gløderne. Og så skal potterne i bålet.
“Jeg kan godt lide, at man kan få volumen på. I modsætning til snobrød kan en
person styre ti brød ad gangen.” Men dér
stopper stordriftsfordelene også.
“Selvfølgelig er det tusind gange nemmere at bage et brød i ovnen indendørs.
Men nogle gange skal vi gøre noget andet
end det, der er nemt og praktisk og tager
tyve minutter. Hjemme hos mig er brød i
bål et eksperiment og en leg – et weekendprojekt, som børn og voksne synes er
lige sjovt.” Med rosmarin og hakkede oliven i dejen smager bålbrød fortrinligt til
suppe. Bålbrød med smør og et drys kanel
i dejen er den perfekte makker til varm
kakao.

Tip til bagning i bål
Læg potterne i vand en dags
tid, før du skal bage. Leret
suger vandet til sig, og i bålet
vil dampen give brødene en
ekstra sprød skorpe.

H

POTTEBRØD
PERNILLE HOFFMANN
KØPPEN
ARTDIRECTOR
OG FORFATTER

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

Opskrift til 8 brød

DET SKAL DU BRUGE:
• 4 dl lunkent vand
• 15 g gær
• 1 spsk flagesalt
• ca. 400 g hvedemel
• Olie, rosmarin og flagesalt
til bagning
• 8 stk uglaserede terracottaurtepotter (7 cm i diameter
øverst) med underskål
• En rulle ståltråd
• Bålhandsker

SÅDAN GØR DU

BÅL TIL BAGNING
Tænd bål, en times tid inden
du skal bruge det. Brug gerne
rigeligt med brænde, og lad
bålet brænde ned, til du kun
har gløder og et stille bål.
Skrab gløderne ud i en cirkel
med en fordybning i midten
til potterne. Cirkelbålet bager
brødene med strålevarme, så
skorpen ikke bliver sort. Når
først potterne er i bålet, skal
gløderne blot holde varmen i
10-15 minutter.

| BÅLGRYDEN | MAD I BÅLET |
| BÅLRISTEN | BAGNING I BÅL |
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Opløs gær og salt i lunken vand. Tilsæt hvedemel
lidt ad gangen indtil dejen lige akkurat slipper
skålen. Dejen må gerne være lidt klistret. Lad dejen hæve tildækket i cirka tre timer. Din dej bliver
mere spændstig og luftig, hvis du en gang i timen
tager fat i dejen og folder den et par gange om sig
selv. Smør urtepotterne med lidt olie indvendigt,
og fordel dejen i potterne. Hak en god håndfuld
rosmarin sammen med flagesalt, til du har en fin
saltblanding. Dryp brødene med lidt olivenolie,
og drys rosmarinsaltet over. Læg underskålen på,
og slå ståltråd omkring potte og underskål, så de
holdes sammen. Placér potterne i fordybningen
i midten af glødebålet med bunden opad, og
lad brødene bage i cirka 10 minutter. Røg ud ad
hullet på en potte er tegn på, at brødet står for
varmt og kan være ved at brænde på. Tag da potten ud af bålet og lad den køle af. Hvis der ikke
er så meget varme i dit bål, kan du tage potterne
ud af bålet, fjerne ståltråden og sætte potterne
tilbage i gløderne – denne gang med bunden af
potten ned mod gløderne. Brødet er færdigt, når
det har en jævn brun farve.

KRYDS & TVÆRS

THOM AS MADS EN,

Ham me l

(L ØSNING INSEK TH OTELLE T)

SEND IND OG VIND

Redaktionen beklager en lille fejl i sidste blad. Korrekt løsning gav ordet: INTEKTHOTELLET, som langt de
fleste havde opdaget. Indsend løsning til opgave@dn.dk inden den 15. jan. Der trækkes lod blandt løsningerne.
Vinderen får gavekort på 300 kr., som kan benyttes i shop.dn.dk.
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H A N N E REFFELT
LO UIS E THR A N E JEN S EN

TIL MEDLEMMERNE

Flere gode
julegaveidéer på
naturbutikken.dk

FUGLEATLAS – DE DANSKE YNGLEFUGLES
UDBREDELSE 2014-2017

En fantastisk gavebog til alle fugleinteresserede.
Smukt illustreret med akvareller og over
200 fotos. 840 sider, 5,3 kg´s mesterværk!
FUGLEATLAS udgives i samarbejde med Dansk
Ornitologisk Forening BirdLife Danmark
og bygger på 1500 danske ornitologers
observationer. I bogen giver faktabokse og
kort et totalt og systematiseret overblik over
udbredelse og bestand af de danske ynglefugle.
—

Pris kr. 599,-

DOF BIRDLIFE KALENDEREN 2021

Endelig er den her, årskalenderen der bliver
smukkere og smukkere. I år brillierer Helge
Sørensen med velkendte, smukt portrætterede
fugle tilpasset hver årstid og måned. Hver
side er i A3 størrelse og er en nydelse uanset
hvilken måned på året, man er nået til.
—

Pris kr. 149,-

NATURBUTIKKEN

Vesterbrogade 138

1620 København V
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www.naturbutikken.dk

NAT U R EN PÅ SK R IF T

BØGER
FYNSKE
NATURPERLER

TIN A IBS EN: N ORD LYS .
216 SID ER , 250 KR . ,
PEOPLE’ S PRE S S .

DEN SÆLSOMME
DANS PÅ HIMLEN
Nordlyset er et fascinerende
naturfænomen, som har skabt
myter og været underlagt
naturvidenskabelig forskning
gennem århundreder. Astrofysiker
Tina Ibsen tager sine læsere med
på en forunderlig rejse fra solens

indre til jordens atmosfære, hvor
nordlyset skabes. Bogen forklarer
den videnskabelige baggrund for det
fantastiske fænomen, men læserne
får også at vide, hvor de kan opleve
nordlyset. Bogen er fyldt med flotte
fotos og smukke illustrationer.

ERIK VINTH ER
& S Ø REN
S TR A N D G A ARD:
F Y N S N AT UR . 4 4 0
SID ER , 4 0 0 KR . ,
LIN D H ARDT O G
RIN G H O F.

Den runde ø med
øer ligger i hjertet
af kongeriget og
byder sig til med
dejlige naturområder. I en stor
bog med smukke
fotos af Bert
Wiklund guider
biolog Erik Vinther
og forstkandidat
Søren Strandgaard
læserne rundt til
61 naturperler
og giver tips til
vandreture og
seværdigheder.

M ERLIN S H ELDR AKE:
S VA MPEN E S
FORU N D ERLIG E LIV.
397 SID ER , 3 0 0 KR . ,
GY LD EN DA L .

BORNHOLMSK
NATURHISTORIE

M EH DI AVA Z ,
JOACHIM BO LDS EN ,
S TIN E BOS S E M . FL .:
N ORDK YS TEN . 336
SID ER , 4 0 0 KR . ,
LIN D H ARDT O G
RIN G H O F.

DET NORDSJÆLLANDSKE KYSTLANDSKAB
SVAMPENES VIDTRÆKKENDE RIGE
Svampe er alle vegne, og de spiser sten og plastik, danner
muld, nærer og dræber planter, giver hallucinationer og
påvirker jordens atmosfære. Svampe er en af de største
nøgler til at forstå den klode, vi bor på. Alligevel er over
90 procent af alle svampearter ikke beskrevet, fortæller
biolog Merlin Sheldrake i en bog, der er en blanding af
naturfortælling, videnskabsformidling og beretning.

Som et bolværk mod Kattegat ligger den vindblæste og
forrevne nordsjællandske kyst, som mennesket har søgt ly
og læ bag gennem generationer. I ”Nordkysten” fortæller en
lang række personer om deres forhold til egnen, og bogens
flotte fotos viser dette kystlandskabs mangfoldighed. Fra
Lynæs mod vest, gennem skove og søer til havnefronten i
Helsingør. Kysten er Danmarks mest populære ferieland,
hvor solen går ned i smukke pastelfarver på sommerens
længste dage.
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M ORTEN TOPJEN S EN (RED.):
N AT UR PÅ
BORN H O LM . 8 0
SID ER , 115 KR . +
P ORTO, BU G BO OK
PU B LIS HIN G .

Årsskriftet “Natur
på Bornholm” er
et godt eksempel
på, hvordan den
lokale natur kan
formidles både
aktuelt, spændende og på et højt
fagligt niveau.
Årets udgave
kan fortælle, at
strandkrabbe,
dværgværling
og mårhund nu
også findes på
klippeøen.

NAT U R EN PÅ SK R IF T

S Ø REN O L S EN

ANNE
RO O N E Y &
LU C Y ROS E:
MIT S TORE
DYRE ATL A S .
66 SID ER ,
20 0 KR . ,
C ARL S EN .

BØRNENES STORE DYREATLAS

JO N LIN D B ERG:
BÅ LKO G EBO G EN .
176 SID ER , 250 KR . ,
T URBIN E .

Lonely Planet har lavet et dyreatlas, som ved hjælp af
illustrationer, fotos og tekster fortæller børn om dyrenes liv,
levesteder og adfærd.
Man besøger alle kontinenterne og verdenshavene, og undervejs
vises temaer som de unikke dyr og australske dyrebørn. Bogen
er i stort format, og siderne foldes ud, så man kan udforske hver
dyreart i detaljer. Undervejs er der flapper med ekstra fakta.

BÅLMAD I NATUREN
Kan bålmad være meget andet end forbrændte
pølser? Ja, det kan det bestemt, og i bog af
vildmarksmanden Jon Lindberg findes masser
af forslag. Som krabbekløer med rynket rose og
mayonnaise, og grillede rabarber i sirup. Bogen
har forslag til, hvad man gør med friskfangede fisk
og nyligt nedlagt vildt, men også enkle retter som
svampestuvning med blåbær. Indledningsvis gives
tips, tricks og tanker om mad i det fri.

ET ÅR MED FUGLE
“Fuglekalender 2021” er den perfekte
kalender for de mange, der følger
fuglenes liv ude i naturen og på
foderbrættet. Hver måned og hver
uge har en lille tekst illustreret af
brødrene Bill og Dan Zetterström, som
er blandt Europas bedste fuglemalere.
Teksten er skrevet af chefredaktøren
af Vår Fågelvärld, og Lars Thomas
har oversat og fordansket teksten.
Kalenderen har god plads til notater
for hver dag.

VILDE VICKYS VILDE NATUR
Danmark er propfuld af den vildeste natur og
utallige fantastiske arter af både dyr og planter.
Naturvejleder Vicky Knudsen tager børn og unge
med ud at kigge på 123 af naturens finurlige og
spændende arter, lige fra sommerfuglen admiral
over kuglebænkebider og stor flagspætte til
ålegræs. Bogen er rigt illustreret med fotografier
og illustrationer, tegnet af Brian Dall Schyth, der
også har tegnet projekt 99 arter.

A N N - CHRIS TIN E
H ELLERUP BR A N DT:
VA LD EM AR S RO - G RØ N
A F TEN S M A D. 366 SID ER ,
KR . 3 0 0 , P O LITIKEN S
FORL AG .

GRUNDBOG TIL
DET GRØNNE KØKKEN

VICK Y KN U DS EN:
VICK YS
VILD E V ERD EN .
36 0 SID ER , 250 KR . ,
P O LITIKEN S FORL AG .

I Ann-Christine Hellerup Brandt
kogebog er der fokus på det grønne
køkken, selv om enkelte opskrifter
medtager kød. Opskrifterne er fyldt
med velsmag og omfatter alt fra
hovedretter, måltidssalater, madtærter
og grøntsagssupper til dejlige
tilbehørsretter. Bogen kommer godt
omkring de danske råvarer året rundt.
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NIKL A S ARO N S S O N:
FU G LEK A LEN D ER 2021 .
16 0 SID ER , 170 KR . ,
GY LD EN DA L .

TURE

TA G PÅ T U R
HOVEDSTADEN

ALBERTSLUND
WWW.DN.DK/ALBERTSLUND
Julefugletur til Vestskoven. Lørdag den 26. december kl. 10-13.
Mødested: Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé. Vi går
6-8 km i Vestskoven og oplever
naturen sammen. Turen er blevet
en tradition og har været gennemført i samme form i snart en snes
år. Der er mulighed for vinterfugle, vintersvampe og en masse andet afhængigt af vejret. Info: Poul
Evald Hansen, tlf. 53 50 43 62,
poulevaldhansen@hotmail.com.
Læs mere: https://e.dn.dk/14073.

AMAGER
WWW.DN.DK/AMAGER
Årsmøde. Tirsdag den 24. november kl. 19.30. Mødested: Kedelhuset 1. sal, bag Wiedergården, Kirkevej, Dragør. Info: Bent Larsen,
bent.larsen.dragoer@gmail.com.

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.
16/11: Kystagerparken, Hvidovre
Havn.
23/11: Kringelstien, Orchidevej/
Ballerupvej.
30/11: Kongsholmparken, Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5.
7/12: Juleafslutning, Strandens
Forsamlingshus.
4/1: Vestskoven, Albertslund Lille
Skole, Bymosevej.
11/1: Vestskoven, Oxbjerget,
Oxbjervej.
18/1: Hareskoven, Skovlyst.
25/1: Utterslevmose, Åkandevej.
1/2: Strandparken, Arken, Skovvej.
8/2: Den grønne kile, Midlergårdsvej.
15/2: Skovlunde/Harrestrupå, Ejbydalsvej 260.
22/2: Jonstrup Vang, Skovvej 199
ved planteskolen.
1/3: Brøndbyskoven, Engtoftegård, Vestre Gade 32.

FREDENSBORG

HILLERØD

WWW.DN.DK/FREDENSBORG
Digitalt naturmøde om biodiversitet med Lars Simonsen. Onsdag den 18. november kl. 19-21.
Mødested: Online, oplyses ved
tilmelding. Kom til digitalt naturmøde om biodiversitet i Fredensborg Kommune. Mød Lars Simonsen, formand i kommunens plan-,
miljø- og klimaudvalg. Tilmelding:
Send mail til natur18nov@gmail.
com med dit fulde navn, så modtager du information. Info: Niels
Hald, tlf. 49 14 61 60. Læs mere:
https://e.dn.dk/18931.

WWW.DN.DK/HILLEROED
Årsmøde. Tirsdag den 17. november kl. 19.30-22. Mødested:
Kedelhuset. Vi sætter fokus på
kommunens klimastrategi. Herefter holdes årsmøde efter vedtægterne. Info: Jørgen Nielsen, tlf. 86
91 52 10, jbn.post5@gmail.com.
Læs mere: https://e.dn.dk/16523.

HVIDOVRE
WWW.DN.DK/HVIDOVRE
Årsmøde. Søndag den 29. november kl. 10-12. Mødested: Mødelokalet Vestre Kvartergade 5, Hvidovre. Årsmøde jf. DN’s vedtægter.
Info: Søren Jønsson, soren.jonsson@hbkworld.com.

Årsmøde. Torsdag den 19. november kl. 19-22. Mødested:
Den store sal på Humlebæk
Bibliotek, Humlebæk Center 40.
Aftenen starter med en åben
præsentation af bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl F. Bruun,
om status på nationalparken.
Herefter følger det vedtægtsbestemte årsmøde. Info: Jens
Søndergaard, tlf. 24 60 24 72,
fredensborg@dn.dk. Læs mere:
https://e.dn.dk/16441.

RUDERSDAL
WWW.DN.DK/RUDERSDAL
Årsmøde. Torsdag den 19. november kl. 19-22. Mødested: Biblioteket i Birkerød, Stationsvej 38. Før
årsmødet holder Axel Bredsdorff
foredrag om “sammenstødet mellem natur og kultur”. Info: Michael
Olesen, rudersdal@dn.dk.

Nytårsmarch i Vestskoven. Fredag den 1. januar kl. 14-16. Mødested: Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2. Gå en frisk skovtur
på 5-6 km 1. nytårsdag. Få frisk
luft og lidt motion på ca. 1 time.
Tag familie, venner og bekendte
med. Deltagelse er gratis. Alle får
diplom. Medbring eventuelt kaffe
og brød til en hyggestund efter turen. Der er et hyggeligt bankospil
med fine præmier på ruten gennem skoven. Info: Jann Larsen, tlf.
36 41 06 13, jann.larsen@mail.dk.
Læs mere: https://e.dn.dk/10950.

RØDOVRE
WWW.DN.DK/ROEDOVRE
Juledekorations- og hyggeaften.
Tirsdag den 24. november kl. 1821.30. Mødested: Rødovregaard,
“loen”, Kirkesvinget 1. Lav juledekorationer med Grethe Pedersen.
Grethe viser, hvordan de smukke
dekorationer laves. Medbring skål
eller fad, lys, gran og andet materiale og ler eller oasis. Efter dekorationerne hygger vi os med julekonfekt, julekager og kaffe/the.
Pris: 40 kr. Info: Jann Larsen, tlf.
36 41 06 13, jann.larsen@mail.dk.
Læs mere: https://e.dn.dk/10170.

Digitalt naturmøde om biodiversitet med Anna Bodil Hald.
Tirsdag den 24. november kl.
19-21. Mødested: Online, oplyses ved tilmelding. Kom til digitalt naturmøde om klimatiltag
i Fredensborg Kommune, og
mød naturkonsulent Anna Bodil
Hald, partner i Natur og Landbrug ApS. Tilmelding: Send mail
til natur24nov@gmail.com med
dit fulde navn, så modtager du
information. Info: Niels Hald, tlf.
49 14 61 60. Læs mere: https://e.
dn.dk/18932.

Bustur til julemarkedet, med
julefrokost på Hundested Kro.
Lørdag den 28. november kl. 9-17.
Mødested: Rødovre Station, busholdepladsen. Deltag i vor berømte og traditionsrige juletur med
bus og det store lækre danske
julebord, sange og gaver. Vi besøger Frederikssund Kirkes store
julemarked, og der er mulighed
for køb af en juleblomst. Pris: 480
kr. inkl. bus m. guide og julebuffeten. Tilmelding: til Jann Larsen, tlf.
36 41 06 13. Læs mere: https://e.
dn.dk/16375.

GLADSAXE
WWW.DN.DK/GLADSAXE
Årsmøde. Onsdag den 25. november er udsat til foråret 2021.

HALSNÆS
WWW.DN.DK/HALSNAES
Juledekorationer af naturmaterialer. Søndag den 29. november
kl. 10-12. Mødested: Store Lyngby Skov Hundehave, Skovbrynet. Fra Amtsvejen drejes ind på
Skovbrynet, kør ned ad 1. grusvej
på venstre hånd, og parkér ved
Store Lyngby Skov Hundehave.
Følg afmærkningerne igennem
skoven til Bålpladsen. Vi afholder sammen med Store Lyngby
Skovlaug skovtur i St. Lyngby
Skov med fremstilling af juledekorationer. Læs mere: https://e.
dn.dk/18919 .

NATUR & MILJØ

børn og voksne, med gulerødder
og æbler, i løbet af sommeren.
Kom og sig god jul til fårene. Fåregræsserforeningen har saftevand,
gløgg og æbleskiver til både børn
og voksne i anledning af julen.
Info: Jann Larsen, tlf. 36 41 06 13,
jann.larsen@mail.dk. Læs mere:
https://e.dn.dk/14337.

Besøg fårenes julearrangement
på Vestvolden. Søndag den 13.
december kl. 10-11. Mødested:
Ved Ejbybunkeren på Vestvolden.
Fårene på Vestvolden holder juleåbent og siger tak for en god sommer. Der har været stort besøg af
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SJÆLLAND

KALUNDBORG
WWW.DN.DK/KALUNDBORG
Årsmøde. Søndag den 29. november kl. 14-17. Mødested: Grundet
COVID-19 skal der findes et nyt
lokale, se DN Kalundborgs hjemmeside for yderligere oplysninger.
Info: Susanne Ladefoged, tlf. 22
38 88 58, kalundborg@dn.dk. Læs
mere: https://e.dn.dk/16705.
Bjergsted Bakker. Lørdag den
30. januar kl. 13-15. Mødested:
P-pladsen overfor slagteren,
Bjergsted Byvej 5. Vi går tur i
Bjergsted Bakker. Tilmelding: til
Carsten Clausen, tlf. 59 50 00 11,
carstenclausen@hotmail.dk. Læs
mere: https://e.dn.dk/18902.
Tur på Møllebakken. Søndag den
28. februar kl. 13-15. Mødested:
Ved vandtårnet. Vi går tur på Møllebakke i Kalundborg. Tilmelding:
til Lars Kenneth Jensen, tlf. 28 71
66 21, syrengaarden@gmail.com.
Læs mere: https://e.dn.dk/18903.

KØGE
WWW.DN.DK/KOEGE
Ørredgydetur til Ellebækken.
Mandag den 23. november kl. 20-

TURE

22. Mødested: P-pladsen ved den
“gamle” spejderhytte på Marksvinget. Vi vil se ørreder op til 3 kg,
der trækker op i den lille Ellebæk
i Køge for at gyde. Ellebækken løber ud i Køge Å fra Hastrupsøerne. Info: Henrik Petersen, tlf. 31
90 68 75, heller.petersen@webspeed.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/18906.

LEJRE
WWW.DN.DK/LEJRE
Årsmøde den 17. november er udsat til foråret 2021.

ROSKILDE
WWW.DN.DK/ROSKILDE
Himmelsøen rundt: december.
Tirsdag den 1. december kl. 1112.30. Mødested: P-plads overfor indgang til dyreinternatet,
Darupvej 131. Tur på ca. 2 km
for at følge årets gang i en tidligere grusgrav og se, hvordan
naturen langsomt, men sikkert
“overtager” området. Læs mere:
https://e.dn.dk/18897.
Himmelsøen rundt: januar. Tirsdag den 5. januar kl. 11-12.30. Mødested: 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/18898.
Himmelsøen rundt: februar. Tirsdag den 2. februar kl. 11-12.30.
Mødested: 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/18899.
Himmelsøen rundt: marts. Tirsdag den 2. marts kl. 11-12.30. Mødested: 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/18900.

SLAGELSE
WWW.DN.DK/SLAGELSE
Årsmøde. Tirsdag den 24. november kl. 19-21. Mødested:
Havestuen, biblioteket i Slagelse.
Ordinært årsmøde. Læs mere: https://e.dn.dk/18485.

SORØ
WWW.DN.DK/SOROE
Hvad forener Grønne Kirker og
DN? Mandag den 16. november
kl. 19-21. Mødested: Festsalen på
Sorø Akademi, Akademigrunden
7. Vi inviterer til en tankevækkende debataften, hvor vi med
biskop Peter Fischer-Møller og
præsident i DN, Maria Reumert
Gjerding, vil give et billede af,
hvad Grønne Kirker, og hvad DN
står for. Info: Niels Hilker, soroe@
dn.dk. Læs mere: https://e.
dn.dk/18637.

VORDINGBORG
WWW.DN.DK/VORDINGBORG
Mere og bedre natur i Vordingborg Kommune, debatmøde.
Onsdag den 2. december kl.
19-21. Mødested: Vordingborg
Bibliotek, i foredragssalen på 1.
sal, Sydhavnsvej 6. DN indbyder
i samarbejde med Vordingborg
Kommune til en aften, hvor naturen i Vordingborg Kommune er til
debat. Tilmelding: via bibliotekets
hjemmeside, www.vordingborgbibliotekerne.dk/arrangementer.
Info: Bo Kayser, tlf. 51 34 62 78,
bo.kayser@gmail.com. Læs mere:
https://e.dn.dk/18434.
Jordbassinerne ved Stege. Søndag den 6. december kl. 9-12.
Mødested: P-pladsen for enden
af vejen ved Kostervej 24. Vi ser
på de mange andefugle, som raster i jordbassinerne. Desuden er
der gode chancer for skægmejse,
vandrikse og flere rovfuglearter.
Info: Bo Kayser, tlf. 51 34 62 78,
bo.kayser@gmail.com. Læs mere:
https://e.dn.dk/18354.

Strømlund
udlejes til
ferieophold

Ørnens Dag på Avnø. Søndag
den 28. februar kl. 10-14. Mødested: Flyvervej 40. DOF og DN
inviterer til Ørnens Dag. Du kan
komme, når det passer dig. Der
vil være poster ved fjorden til at
spotte ørnene. Alle er velkomne.
Info: Bo Kayser, tlf. 51 34 62 78,
bo.kayser@gmail.com. Læs mere:
https://e.dn.dk/18907.
En spændende rejse under havets
overflade. Onsdag den 3. marts kl.
19-21. Mødested: Kulturarkaden,
Vordingborg Bibliotek. Biblioteket og DN-Vordingborg inviterer
Chibal Film til at fortælle om de
forskellige naturtyper i havet og
sjove historier om det forunderlige liv, der findes i havet. Vi hører
om nogle af de mange udfordringer der er i vores havmiljø og om
at arbejde som undervandsfotograf under krævende forhold. Tilmelding: www.vbdetsker.dk. Pris:
35 kr. Info: Ditte Lautrup-Larsen,
lautrup-larsen@webspeed.dk.
Læs mere: https://e.dn.dk/18904.

Meget dejligt beliggende gård på Norddjursland med
nyistandsat stuehus omkranset af smuk natur udlejes. Tæt
på skov, strand, golf og Djurs Sommerland. Over 200 kvm
beboelse med sovepladser til 12 personer.
Priser fra kr. 4.900,- pr. uge (10% rabat til DN medlemmer)
www.wivet.dk · truels@wivet.dk · 2671 1851
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NORDJYLLAND

AALBORG
WWW.DN.DK/AALBORG
Fuglenes syn. Tirsdag den 17.
november kl. 19-21. Mødested:
Borgmester Jørgensens Vej 11.
Øjenlæge og ornitolog Kim Frost
fortæller om fuglenes syn. Ude på
jagtmarkerne vil ørnen i 300 meters højde kunne få øje på en hare
på 5 kilometers afstand. Uglerne
kan se i totalt mørke, og blåmejse
og tårnfalk kan endda se ultraviolet lys. Info: Anton Thøger Larsen,
rangerdanmark@gmail.com. Læs
mere: https://e.dn.dk/15954.

MORSØ
WWW.DN.DK/MORSOE
Årsmøde den 23. november er
udsat til foråret 2021.

MIDTJYLLAND
.

IKAST-BRANDE
WWW.DN.DK/IKAST-BRANDE
Årsmøde. Onsdag den 18. november kl. 19-21.30. Mødested: Harrild Hede Naturcenter. Vi fortæller om vores arbejde i bestyrelsen
og afholder valg til bestyrelsen.
Endvidere en status på, hvad der
er sket det seneste år vedrørende
grøn energi. Tilmelding: på mail
ikast-brande@dn.dk, af hensyn
til corona-situationen. Læs mere:
https://e.dn.dk/18577.

SKANDERBORG
WWW.DN.DK/SKANDERBORG
Kyndelmissetur: skov og landskab ved Himmelbjerget. Søndag
den 31. januar kl. 13-16. Mødested: P-plads (P2), Himmelbjergvej ca. 300 m før Hotel Himmelbjerget. Landskabet omkring
Himmelbjerget opleves bedst om
vinteren. Man kan se langt i bøgeskoven efter løvfald. Turen kan
byde på de allerførste forårstegn,
og den kan i snetæppet bringe oplevelser og spor af dyrenes vinter-

TURE

liv. Husk passende vintertøj, børn
og kaffe/te til pausen. Info: Otto
Andersen, tlf. 61 50 13 80, karot.
andersen@gmail.com. Læs mere:
https://e.dn.dk/18896.

med vilje”, Vejle Ådal, kogræsserlaug og lelaug. Bo har stor indsigt i
emnet. Info: Esben Christoffersen,
kolding@dn.dk. Læs mere: https://e.dn.dk/18865.

NORDFYN
WWW.DN.DK/NORDFYN
Årsmøde den 17. november er udsat til foråret 2021

SYDDANMARK

KOLDING
WWW.DN.DK/KOLDING
Årsmøde og foredrag “Vild med
vilje, hvor vild?” Tirsdag den 24.
november kl. 19-22. Mødested:
Kolding
Uddannelsencenter,
Ågade 27. Foredrag for alle kl.
19-20.15, derefter årsmøde for
medlemmer. Vild natur? Hvor
vild? Foredrag af Bo Levesen, naturmedarbejder i Vejle Kommune.
Nabokommunen er foregangskommune med mange markante
naturtyper. Kom og hør et spændende foredrag om natur i nabokommunen. Projekter som “vild

Vinterfugle på Nordfyn. Søndag
den 7. februar kl. 9-13. Mødested:
Torvet i Bogense. Vi kører i egne
biler til nogle af Nordfyns gode
fuglelokaliteter og ser på vores
vintergæster. Info: Ole Runge, tlf.
64 81 18 04. Læs mere: https://e.
dn.dk/18863.

NYBORG
WWW.DN.DK/NYBORG
Årsmøde. Torsdag den 4. marts kl.
19-21 (udskudt fra d. 5/11). Mødested: Sinatur Hotel Storebælt.
Kom til mødet og bliv bl.a. klogere
på arbejdet i vores lokalafdeling.
Læs mere på hjemmesiden, når vi
nærmer os.

SVENDBORG
WWW.DN.DK/SVENDBORG
Kyndelmissebål ved Christians-

minde. Søndag den 31. januar kl.
16.30-17.30. Mødested: Stranden
ved Christiansminde, Svendborg.
Båltale og fællessang med Christian Søgaard. Info: Christine Åkerman, tlf. 23 26 87 14.

VARDE
WWW.DN.DK/VARDE
Vild med vilje Varde: Gør din have
vild med vilje. Onsdag den 18. november kl. 19-21.30. Mødested:
Filsø Naturrum, Kærgårdvej 14b.
Fotoforedrag om, hvordan du gør
din have mere vild med vilje og får
mere liv i haven og på fællesarealer. Skab flere levesteder og vilde
hjørner, og få dermed flere insekter, padder, fugle og pattedyr. Det
er ofte små tiltag, der kan give øget
biodiversitet. Begrænset antal
pladser. Tilmelding: varde@dn.dk.
Info: Merete Vigen Hansen, tlf. 25
88 22 05, varde@dn.dk. Læs mere:
https://e.dn.dk/13131.

VEJEN
WWW.DN.DK/VEJEN
31. bukettur: Lintrup, cykeltur.
Søndag den 15. november kl. 1316. Mødested: Lintrup Kirke, Lintrupvej 29A. Vi cykler til Kanonstillingen, den store fredning ved Åtte

Bjerge, videre til Pansergraven og
retur til Lintrup. Info: Kaj Lassen,
tlf. 75 39 21 69, post@kajlassen.dk.
Læs mere: https://e.dn.dk/10614.
32. bukettur: Jels. Søndag den 13.
december kl. 13-16. Mødested:
Torvet, Jels. Travetur i Jels, hvor vi
ser på huse og får en travetur langs
Jels Sø. Undervejs ser vi på faunaen. Info: Kaj Lassen, tlf. 75 39 21
69, post@kajlassen.dk. Læs mere:
https://e.dn.dk/18890.
33. bukettur: Harreby. Søndag
den 17. januar kl. 13-16. Mødested: Genforeningsstenen, Harrebyvej 11. Vi går en 4 km travetur,
hvor vi passerer fundstedet for
Fæstedguldet. Undervejs ser vi på
faunaen. Info: Kaj Lassen, tlf. 75
39 21 69, post@kajlassen.dk. Læs
mere: https://e.dn.dk/18891.
34. bukettur: Sønderskov. Søndag
den 14. februar kl. 13-16. Mødested: P-pladsen, Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2. Vi
går nordpå til Langeskov Plantage.
Undervejs på turen ser vi på faunaen. Info: Kaj Lassen, tlf. 75 39 21
69, post@kajlassen.dk. Læs mere:
https://e.dn.dk/18892.

LAD DANMARKS FUGLE ARVE

EN RIG NATUR
SKRIV TESTAMENTE TIL FUGLEVæRNSFoNDEN

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
NATUR & MILJØ
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Du kan også vælge at støtte her og nu på Mobile Pay 90682

Foto: Isfugl af Torben Andersen

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.

DN SHOP

W E B S H O P. D N . D K
SÅDAN HANDLER DU
Køb dine julegaver på www.webshop.dn.dk Har du ikke internet, og ønsker du at bestille varer fra vores shop, kan du overføre beløbet
for varerne til vores konto i Arbejdernes Landsbank Reg.nr. 5301 Kontonr. 0280376. Husk at anføre varenr., antal varer, navn, adresse,
postnummer, by og mobilnummer. Der kommer altid fragt oveni varens pris. Hvis du ønsker levering hjemme, koster fragten kr. 79,-,
og hvis du ønsker at hente i pakkeboks koster fragten kr. 49,-

NATURKALENDEREN 2021 OG POSTKORT

POSTKORT 12 STK. DOBBELTE KORT MED KUVERTER

SAMKØB AF
NATURKALENDEREN
OG POSTKORT

Naturkalenderen
ekskl. fragt til øvrige udland
MEDL. PRIS KR. 235,Ikke medl. pris kr. 275,Varenr. 3063

MEDL. PRIS KR. 219,Ikke medl. pris kr. 314,Varenr. 3061

STEINER SAFARI ULTRASHARP
8X25 eller 10X25

MUNDBIND MED
TRE LAG I 100%
ØKOLOGISK BOMULD.

Smart lille kikkert fra Steiners med
legendarisk robusthed og autofokus.
MEDL. PRIS KR. 849,Ikke medl. Pris kr. 1.399,Varenr. 4674 – 10X25
Begrænset parti
Varenr. 4675 – 8X25
Se flere kikkerter og vores kikkerttest 2020
på https://www.dn.dk/nyheder/kikkerttest2020-find-en-kikkert-der-passer-til-dig/

SPAR
Kr. 550,-

Vaskbart mundbind
med DN logo. Opfylder
myndighedernes krav
til sikkerhed.
MEDL. PRIS KR. 49,Ikke medl. pris 79,Varenr. 4718
NATUR & MILJØ

Naturkalender
ekskl. fragt til Europa
MEDL. PRIS KR. 189,Ikke medl. pris kr. 229,Varenr. 3062

MEDL. PRIS KR. 89,Ikke medl. pris kr. 119,Varenr. 4711

Med Naturkalenderen kan du hver måned se og læse om den skønneste
natur i Danmark og samtidig blive klogere på dyre- og plantelivet i det
pågældende område.
Samtlige månedsark indeholder en stor oversigtskalender med
ugenumre, helligdage og månefaser indtegnet. 39,5 X 50 cm.
MEDL. PRIS KR. 145,Ikke medl. pris kr. 195,Varenr. 4710

VI SENDER GERNE
NATURKALENDEREN
TIL UDLANDET
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GAVEPAPIR – NÅLETRÆER OG
KAGER – RECYCLE 4 ARK

GAVEPAPIR – FUGLE OG BÆR –
RECYCLE 4 ARK

Efterårs- og julegavepapir fremstillet af
genbrugspapir med motiver af nåletræer,
fugle - dompap han og hun, juleroser og
småkager. Indeholder 4 ark á 60 x 100 cm
- i alt 4 meter.
MEDL. PRIS 49,Ikke medl. pris kr. 65,Varenr. 4719

Flot gavepapir med motiver af havens
fugle, kranse, svaler og slåen. Indeholder
4 ark á 60 x 100 cm - i alt 4 meter.
MEDL. PRIS 49,Ikke medl. pris kr. 65,Varenr. 4720

SKÆREBRÆT FRA BEHØVLET

DN JULEHJERTE

Utrolig smukt håndlavet skærebræt i FSC-mærket
valnød og eg. Skærebrættet er produceret af
Behøvlet, som er et lille snedkeri i Hornbæk.
Mål: 35,5 X 34 X 2 cm.
MEDL. PRIS KR. 999.Ikke medl. pris kr. 1.299,Varenr. 4701 – Mørk kant
Varenr. 4701A – Lys kant

Håndlavet julehjerte fra Behøvlet i
FSC-mærket asketræ med lædersnor.
Mål: 11,5 x 6,5 cm
MEDL. PRIS KR. 99,Ikke medl. pris kr. 129,Varenr. 4640

PURE FOOD CONTAINER THERMO
Begrænset parti

DN JULEGAVE
Julegaven fra Behøvlet er lavet i
bæredygtigt asketræ og egetræ. Snoren
er rundskåret læder i naturfarve. Målene
er: 6 x 6 cm og med en bredde på 1,5 cm.
MEDL. PRIS KR. 99,Ikke medl. pris kr. 129,Varenr. 4721

Termomadkasse i fødevaregodkendt rustfrit
stål holder maden kold eller varm i timevis.
Rummer 750 ml. H: 17 cm Ø: 10,5 cm.
Vægt 636 gr.
MEDL. PRIS KR. 199,Ikke medl. pris kr. 249,Varenr. 4681

PURE THERMO BOTTLE 400 ML.
Pure Thermo Bottle holder din kaffe eller te varm, når du
er på farten. Termokruset er udført i et enkelt
design og i fødevaregodkendte materialer.
MEDL. PRIS KR. 119,Ikke medl. pris kr. 169,Varenr. 4680

PURE 3-I-1 LUNCHBOX
Madkasse i fødevaregodkendt rustfrit stål. To
separate rum, hvor der både er plads til en salat eller
rugsbrødsmadderne. Der medfølger ligeledes en
snackbox til frugt eller nødder.
Stor Mål: 12,5 X 15,5 X 8 cm.
MEDL. PRIS KR. 199,Ikke medl. pris kr. 249,Varenr. 4441

PURE TEAMUG
Tekrus i dobbeltvægget glas, så du kan holde dine drikke
varme eller kolde i begrænset tid, når du er på farten. I
krusets låg er et udtageligt tefilter, så du kan brygge din
te direkte i kruset. Kruset er fremstillet af glas, tesien
af fødevaregodkendt rustfrit stål. Låget er udvendigt af
bambus og indvendigt af rustfrit stål med en silikonering,
der sikrer, at kruset holder tæt. Rummer 500 ml.
MEDL. PRIS KR. 169,Ikke medl. pris kr. 199,Varenr. 4657

Medium Mål: 10,5 X 15,5 X 8 cm.
MEDL. PRIS KR. 159,Ikke medl. pris kr. 199,Varenr. 4440

PURE LUNCH BOX AIRTIGHT

PURE LUNCHBOX OVAL

Praktisk vand- og lufttæt madkasse
– så kan du trygt tage salat med
dressing med i tasken.
MEDL. PRIS KR. 219,Ikke medl. pris kr. 259,Varenr. 4682

Madkassen rummer 700 ml.
Snackboksen rummer 175 ml.
MEDL. PRIS KR. 149,Ikke medl. pris kr. 169,Varenr. 4654

PURE LUNCH BOX KVADRAT
Madkassen rummer 800 ml.
MEDL. PRIS KR. 109,Ikke medl. pris kr. 149,Varenr. 4677

PURE SNACK BOX
Snackboksen rummer 150 ml.
MEDL. PRIS KR. 39,Ikke medl. pris kr. 49,Varenr. 4678

NATUR & MILJØ
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Genanvendelse, social ansvarlighed og
naturen tættere på dig
I samarbejde med Dansk Retursystem
A/S og Kriminalforsorgen kan DN
tilbyde flotte redekasser til fugle og dyr.
Engang var det ubehandlede fyrretræ

POLITIKENS STORE FUGLEBOG

kasserede paller hos Dansk Retursystem
A/S, men en tur forbi Ringe Statsfængsel
har givet pallerne nyt liv. Du kan glæde
dig over, at træet ikke er transporteret
fra den anden side af kloden og har givet
arbejde til ledige danske hænder.

Bogen er overdådigt illustreret med mere end
1.000 nye, enestående akvareller af Carl Christian
Tofte, en af Danmarks fineste fugletegnere.
Indbundet, 408 sider.
MEDL. PRIS KR. 289,Ikke medl. pris kr. 349,Varenr. 4714

GRÅSPURVKASSE I GENBRUGSTRÆ
MEDL. PRIS KR. 219,Ikke medl. pris kr. 249,Varenr. 3778

FODERHUS I GENBRUGSTRÆ
MEDL. PRIS KR. 249,Ikke medl. pris kr. 329,Varenr. 3779

MEJSEKASSE I GENBRUGSTRÆ
MEDL. PRIS KR. 239,Ikke medl. pris kr. 279,Varenr. 3776

FUGLE I FARVER INKL. CD
En praktisk guide til fuglene i
Skandinavien. Hver art beskrives
med kendetegn, forekomst, levevis, træk og overvintring. De mange smukke
og livagtige tegninger gør det nemt at kende
de forskellige arter fra hinanden – også for
begynderen. Hæftet, 264 sider.
MEDL. PRIS KR. 145,Ikke medl. pris kr. 175,Varenr. 4716

VICKYS VILDE VERDEN /
AKTIVITETSBOG VICKYS VILDE VERDEN
Danmark er propfuld af den vildeste natur og utallige
fantastiske arter af både dyr og planter. Naturen er
her, der og alle vegne – og byder på bunker af
oplevelser, glæder og sjove overraskelser.
Bog
MEDL. PRIS KR. 219,Ikke medl. pris kr. 250,Varenr. 4722

KØB ONLINE PÅ
WEBSHOP.DN.DK

Aktivitetshæfte
MEDL. PRIS KR. 39,Ikke medl. pris kr. 49,Varenr. 4723

DEN KRIBLENDE HAVE
– Sådan dyrker du din have og
redder kloden af Dave Goulson

PURE DRINK BOTTLE
Pure Drink Bottle er en termodrikkeflaske i fødevaregodkendt
rustfrit stål. Den dobbeltvæggede
termofunktion holder dine
drikkevarer kolde i timevis året
rundt.
750 ml.
MEDL. PRIS KR. 179,Ikke medl. pris kr. 199,Varenr. 4679

Den kriblende have giver den britiske forsker
Dave Goulson os et nyt fascinerende indblik
i insekternes forunderlige liv.
MEDL. PRIS KR. 249,Ikke medl. pris kr. 299,Varenr. 4713

500 ml.
MEDL. PRIS KR. 159,Ikke medl. pris kr. 179,Varenr. 4656
350 ml.
MEDL. PRIS KR. 139,Ikke medl. pris kr. 159,Varenr. 4655

KLASSISKE
SANGE

30 s a n G Ko rt m e d b O r n e s a n G e

NATUR & MILJØ
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DE SMÅ SYNGER
– 30 Sangkort med børnesange

En lille kuffert med 30 klassiske børnesange og illustrationer
fra den ikoniske De små synger-sangbog – lige til at tage
med, uanset hvor du skal hen. Vælg et kort og syng en sang.
MEDL. PRIS KR. 129,Ikke medl. pris kr. 149,Varenr. 4724
04 : 2020
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DYR OG SPOR

KUNSTPRINT

af Lars-Henrik Olsen
Beskrivelse og illustration
af over 200 europæiske
pattedyr og fugle.
Indbundet, 272 sider.
MEDL. PRIS KR. 249,Ikke medl. pris kr. 299,Varenr. 4717

– A4 eller A3 eksl. ramme
MEDL. PRIS 79,-/ 129,Ikke medl. pris kr. 99,-/149,Elg – Varenr. 4736
Bæver – Varenr. 4737
Grævling – Varenr. 4738
Ræv – Varenr. 4739
Ulv – Varenr. 4740
Kronhjort – Varenr. 4742
Sneugle – Varenr. 4741

FLOT RAMME
i brun FSC mærket træ.
A4 eller A3, ekslusiv print.
MEDL. PRIS KR. 159,-/219,Ikke medl. pris kr. 189,-/249,A4 – Varenr. 4743
A3 – Varenr. 4744

A2 PLAKAT MED NORDISKE DYRESPOR
Næsten alle dyr efterlader sig spor, og inden
man får set sig om, kan dyrene være kravlet
op i træer, i krat eller søgt skjul i jorden.
MEDL. PRIS KR. 69,Ikke Medl. pris kr. 89,Varenr. 4725

BAKKER

ØKOLOGISK
BOMULDSTASKE
Måler 39 x 42 cm.
Tåler vask ved 40°C.
MEDL. PRIS KR. 119,Ikke medl. pris kr. 150,Tiles – Varenr. 4745
Landscape – Varenr. 4746

i miljøvenligt nordisk birkefinér
– 20 X 27
MEDL. PRIS KR. 179,Ikke medl. pris kr. 199,Svaler – Varenr. 4448
Blå Anemone – Varenr. 4637
Kronhjort – Varenr. 4450
Grøftekant – Varenr. 4672

ØKOLOGISKE VISKESTYKKER
a)

b)

MEDL. PRIS KR. 79,Ikke medl. pris kr. 89,a) Tiles – Varenr. 4747
b) Landscape – Varenr. 4748
c) Kronhjort – Varenr. 4452
d) Grøftekant – Varenr. 4646

KRUS
– Blå Anemone eller Svaler
Porcelænskrus, måler: Ø9 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,Svaler – Varenr. 4631
Blå Anemone – Varenr. 4630

d)
c)

2 stk. ens
MEDL. PRIS KR. 199,Ikke medl. pris kr. 249,Svaler 2 stk. – Varenr. 4731
Blå Anemone 2 stk. – Varenr. 4730
NATUR & MILJØ
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1)

KOSMETIKPUNGE

2)

Lille taske til forskellige formål - toilettaske, kosmetikpung
eller penalhus. Produceret i økologisk bomuld.
Måler 23 x 15 cm. Tåler vask ved 30°C.
MEDL. PRIS KR. 109,Ikke medl. pris kr. 135,1) Anemone med bund – Varenr. 4633
2) Amaryllis med bund – Varenr. 4635
3) Anemone – Varenr. 4632
3)
4) Amaryllis – Varenr. 4636
5) Landscape med bund – Varenr. 4732
6) Landscape – Varenr. 4733
7) Tiles med bund – Varenr. 4734
8) Tiles – Varenr. 4735

4)

5)

7)
6)

KØB ONLINE PÅ
WEBSHOP.DN.DK

8)

ØKOTEX SENGETØJ
Lœkkert økologisk og økotex
bomuldssengetøj i 3 klassiske
farver. Sœttet kommer i en
økologisk, matchende stofpose
med bindebånd. Ekstra pudebetræk kan købes separat.
Mål dyne 140 x 200 cm.
pude 60 x 63 cm
MEDL. PRIS KR. 499,Ikke medl. pris kr. 499,Koksgrå – Vare 4726
Gylden sand – Varenr. 4727
Dusty mørk blå – Varenr. 4728
Ekstra pudebetræk
MEDL. PRIS KR. 89,Ikke medl. pris kr. 125,Varenr. 4729

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 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

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

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 snitter. Her vises,
hvordan børn og voksne kan få noget
sjovt og spændende ud af snitning.
Ud over de generelle principper
(egnede træsorter, 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
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PENTAX AD – SD – SP

KOWA BDII-XD WA

1)

Kowa BDII-XD 6,5x32 WA

Pentax AD 8 X 36 WP
MEDL. PRIS KR. 1.499,Ikke medl. pris kr. 1.799,Varenr. 4663

MEDL. PRIS KR. 2.699,Ikke medl. pris kr. 3.095,Varenr. 4659

2)

Kowa BDII-XD 8x32 WA

Pentax SD 9 X 42 WP
MEDL. PRIS KR. 2.795,Ikke medl. pris kr. 3.599,Varenr. 4661

MEDL. PRIS KR. 2.799,Ikke medl. kr. 3.195,Varenr. 4660

3)

Pentax SP 8 X 40
MEDL. PRIS KR. 1.299,Ikke medl. pris kr. 1.549,Varenr. 4667

1)

4)

Pentax SD 8 X 42 WP
MEDL. PRIS KR. 2.399,Ikke medl. pris kr. 2.799,Varenr. 4662

FOCUS DISCOVER
Focus Discover 8 X 32
MEDL. PRIS KR. 1.699,Ikke medl. pris kr. 1.999,Varenr. 4613

2)

5)

Pentax AD 9 X 32 WP
MEDL. PRIS KR. 2.699,Ikke medl. pris kr. 3.295,Varenr. 4612

Focus Discover 8 X 42
MEDL. PRIS KR. 1.699,Ikke medl. pris kr. 1.999,Varenr. 4665

4)

KØB ONLINE PÅ
WEBSHOP.DN.DK

5)

3)

GRØNNE FORDELE
TIL MEDLEMMER

FJÄLLRÄVEN KÅNKEN RAINBOW MINI
Lille udgave af den ikoniske Fjällräven Kånken med stropper
i regnbuefarver, der symboliserer åbenhed, diversitet og lige
rettigheder. Perfekt som lille, kompakt hverdagsrygsæk til
småting, eller som rygsæk til familiens mindste.
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

FORDELSPRIS

629,-

Dit medlemsnummer er de første tal over dit navn, se bagsiden.

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)

2021

Masnedøgade 20
2100 København Ø
tlf. 39 17 40 00
dn@dn.dk
www.dn.dk

vinter i det fri
EDYGTIGE PRODUKTER
10% MEDLEMSRABAT* | KÆMPE UDVALG AF BÆR

*Kan ikke kombineres med andre tilbud/rabataftaler.
Medbring dit DN medlemskort, når du handler i Friluftslands butikker eller Fjällräven Brand Store København eller indtast
rabatkoden: dnm02cgt når du handler i webshoppen www.friluftsland.dk.
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FJÄLLRÄVEN DUN

Varm og bæredygtig
Dun af højeste kvalitet, 100 % sporbar og
etisk produceret. Letvægts og pakbar.

Kunsten at holde sig varm
Fjällrävens nye 1974 Expedition-kollektion

Det var på en ekstrem kold nat i starten af 70’erne,

på den golde Abisko-højslette i det nordlige Sverige,
hvor Åke Nordin, grundlægger af Fjällräven, besluttede,
at han aldrig mere ville fryse. Det resulteret i, at han
udviklede en af de varmeste jakker, der nogensinde er
blevet produceret - Expedition Down Jacket.

I dag lancerer vi en ny serie af funktionelle vinterjakker,
som er efterkommere af den legendariske jakke fra 1974.
Og vi forbliver tro mod de originale designprincipper,
vi benytter bæredygtige materialer og vi har de samme
klare mål - at holde dig varm på alle dine vintereventyr.
Vi ses derude.

www.fjallraven.dk

