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Naturvejlederens årsrapport 2018 
 

 
Betonbåden, der er en del af Naturrum Præstø Fjord, set fra Fed Havn. 

 

Naturvejlederordningen er et samarbejde mellem tre centre: 

 

Center for Børn & Undervisning (50%), Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (25%) og Center 

for Plan & Miljø (25%). Ansættelse via Center for Børn & Undervisning 

 

Naturvejlederen Louise HH Villumsen er fastansat på fuldtid og dækker formidlingsopgaver 

indenfor de tre centre. 
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Indsatsområder 2018 
 

Naturvejlederens arbejde har taget udgangspunkt i indsatsområderne fra funktionsbeskrivelsen: 

 

 De offentlige ture 

 

 Samarbejdet med de frivillige 

 

 Deltagelse i kommunale projekter 

  

 Ture for skoler, institutioner og andre grupper 

 

 Lærernetværk og lærer- og pædagogkurser 

 

 Naturcenter, Naturrum og Naturbaser 

 

 Inspiration, netværk og samarbejde 

 

En stor del af naturvejlederens arbejde går desuden med planlægning af logistik både ved 

offentlige og lukkede arrangementer. Ganske få steder i kommunen kan bruges ved 

arrangementer, uden at der indhentes tilladelse fra lodsejere.  De eneste lokaliteter, der ikke 

kræver tilladelse fra lodsejer eller koordinering med andre aktører, ved hvert enkelt arrangement, 

er arrangementerne ved naturbaserne (Naturrum Præstø Fjord og Bålhytten i Strandparken) og i 

Skoleskoven/den vestlige del af Haslev Orned (i hverdagene).  
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De offentlige ture 
De offentlige ture markedsførtes og afholdtes både for lokale og turister. Turene formidlede 

kommunens natur og fungerer som generel oplysning om tilgængelighed og adfærd i naturen. En 

del af turene blev afholdt i samarbejde med flere af kommunens mange frivillige og foreninger.  

 

Ørnens Dag på Feddet – ingen ørne, men deltagere til fods, på cykler og til hest. Formidlingen gik 

fint og deltagerne blev vejledt i hvordan de selv skulle agere, for at der var størst sandsynlighed for 

at de vil være heldigere en anden gang.  

 

 
 

Forårsarrangement i Fiskerhuset: Kaffe, kage, suppe på det gamle komfur, guitarspil, natur-foto-

kunst, sludsne og snobrød. Mange kiggede forbi, både ude og inde. 
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Skovens Dag blev afholdt af Danmarks Naturfredningsforening i Bregentveds Bregnemade Skov 

med deltagelse af naturvejlederen. 

     
 

Stor Skallesluger. I maj afholdtes en tur med formidling af fugle ved Vemmetofte Strand. Forinden 

var kasserne tjekket, så man ikke forstyrrede fuglene. De opsatte kasser er en succes og i maj 

havde skalleslugerne forladt rederne og kunne ses på vandet.. 

         

   

 

Havnens Dag på Lystbådehavnen i Faxe Ladepladsen: Naturvejlederen var i gang hele dagen 

med små grupper, som fik waders på og fangede smådyr og fisk, der gav et godt indblik i livet i 

vandkanten. 
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Blå Flag ture på Feddet mandage i juli og august 2018: 

- Den rene strand: Hvad er Blå Flag og hvorfor har Feddet et? 

- Fuglene på Feddet : Hvilke fugle kan man se på Feddet og hvorfor er de her? 

- Livet under overfladen: På denne tur blev forskellige redskaber brugt til at fange forskellige 

dyr og taler efterfølgende om hvordan redskaber og dyr passer sammen. 

- Havet opdages med smarte telefoner: Introduktion af Appen Opdag Havet. Appen bruges 

til at finde information om de ting man ser ved kysten.  

- Naturen tjekkes med smarte telefoner: Appen Naturtjek blev brugt til at registrere naturen  

og derved fik forskerne hjælp til at få et bedre indblik i naturens tilstand.  

- Bål på Feddet – bålhistorier, saftevand og kage i Bålhytten. 

 

   

    

 

Faxe Kalkbruds naturlige skønhed – en sommertur med fortælling om naturen i kalkbruddet. 
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Naturens Dag i Gisselfelds Hesede Skov: Paradishaven og Svenskekløften, i samarbejde med 

Danmarks Naturfredningsforening. Naturvejlederen stod primært for introduktion til paradishaven 

og for fiskeri efter smådyr i bækken i bunden af Svenskekløften. 

   

 
Udover smådyrfangst i bækken, var der tid til historiske stop. En enkelt tudse i en træstamme og adskillige svampearter blev også spottet. 

 

Vandrefestival på Feddet var godt besøgt. Ca. 16 km blev det til med interessante fortællinger i et 

smukt og varieret landskab. 

   
 

Flagermuseture blev planlagt i 4 ”hjørner” af kommunen: Onterød Skov, Olstrup Skov, Vemmetofte 

Kloster og Denderup Sø. Der var registreret flagermus alle fire steder. Desværre regnede det to at 

dagene, hvorfor Olstrup Skov og Vemmetofte Kloster blev aflyst. Der var få deltagere ved begge 

de gennemførte arrangementer – men efterfølgende kom der forespørgsel fra tidligere gæster, 

som ikke havde haft mulighed for at deltage, så interessen var til stede. 

    
De sorte prikker er flagermus. Det var lydene, der var den bedste del af formidlingen denne aften. 
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Hasselmus og Kobanke: Tur i Gavevænge, syd for Rønnede, med historien om den mest nuttede 

sjældenhed i Faxe Kommune. Gavevænge er skoven, der både rummer Sjællands højeste 

naturlige punkt og en sjælden lille syvsover ved navn hasselmusen. Denne tur reklamerede 

Naturvejlederen desuden for ved et indslag i Radio Rollo, med ca. 25 minutters taletid. 

    
 

Feddet julevandring og bålhyttehygge: Turen var på cirka 2 kilometer og undervejs ledte 

deltagerne efter dyrespor og natur-pynt. Fiskerhusets Venner havde tændt op i Bålhytten og 

sørget for lækker alkoholfri gløgg og pandebrød, som man selv kunne stege over bålet. 

    

Samarbejdet med de frivillige 
I 2018 har Naturvejlederen fokuseret på at genoplive det samarbejde der tidligere havde været 

mellem naturvejledere i kommunen og de frivillige i og udenfor organisationerne.  

 

- Frivilliggruppen ved Hovby Eng var opløst da naturvejlederen tiltrådte.  

 

- Fiskerhusets venner har været en meget aktiv samarbejdspartner hele året. Gruppen har passet 

huset, foretaget forårsrengøring og været drivkraft ved arrangementer i huset. 

 

- Danmarks Naturfredningsforening har haft fire arrangementer med naturvejlederen deltagende 

og mange flere uden. 

 

- Fishing Zealand har selv haft to arrangementer i Faxe Kommune i efterårsferien og har desuden 

udviklet et undervisningsmateriale til vandløb, hvor naturvejlederen har deltaget i sparringsmøde 

og under afprøvning med klasse på Midtskolen afd. Baune.  

    
En dag med vandets kredsløb og fiskedissektion, efterfulgt af en ekekursionsdag til et lokalt vandløb, hvor vi bl.a. fangede signalkrebs. 
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- PIV (Pionerer indenfor Vandløbspleje) har afholdt flere arrangementer med vandløbspleje og 

kurser om samme. De har desuden deltaget både ved Blå Flag arrangement på Feddet og ved 

Fishing Zealand aktiviteter. 

 

- Dansk Ornitologisk Forening har assisteret naturvejlederen med formidlingsmaterialer og sparring 

omkring mulige fugleture og desuden har Stor Skallesluger-Caretaker fra DOF været medansvarlig 

på et formidlingsarrangement. 

 

- Red Barnet har haft to ture i samarbejde med naturvejlederen i 2018: ved Fiskerhuset og Fed 

Havn og i skoleskoven ved Vestskolen afd. Vibeeng (billederne herunder). 

 

- Røde Kors har afholdt et arrangement på Feddet i samarbejde med Fiskerhusets Venner. 

 

  

   

Deltagelse i kommunale projekter  
Naturvejlederen har deltaget ved borgermøder i Dalby og Faxe, både for at komme med input til 

udformningen af det grønne, så man får det bedst mulige naturformidlingspotentiale i projekterne 

omkring skybrudsbassin og nye brug af grønne arealer. 

 

Der har desuden været tale om at deltage på Følelsen af Faxes ture for nye borgere i kommunen 

og for potentielle tilflyttere. Det er dog kun blevet til privat deltagelse i sidstnævnte, grundet for 

sen planlægning. 

 

Spis Faxe – Sankning i Naturen – også et samarbejde med Følelsen af Faxe, blev startet i 2018, med 

en enkelt episode: https://www.facebook.com/faxekommune/videos/1197242013751200/ 

Ture for skoler, institutioner og andre grupper 
Der har i efteråret været et godt samarbejde med Vestskolen afd. Terslev. Naturvejlederen deltog 

i årsplanlægningsmødet i slutningen af sommerferien med sparring omkring grønt flag og 

udeskoleaktiviteter. Det resulterede bl.a. i at 1., 2., 3. og 5. klasse kom med en tur på Feddet. Ved 

to af klassernes ture var Naturvejlederen chauffør i en minibus fra Terslev, ved de andre mødte 

https://www.facebook.com/faxekommune/videos/1197242013751200/
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Naturvejlederen klasserne på Feddet. Desuden foretog Naturvejlederen en undersøgelse af 

Mosen i Terslev (NNV for skolen), med henblik på en ekskursion, men dér hvor vandfladen var 

tilgængelig var der desværre for mudret til aktiviteten. 

Sommerskole er arrangeret via Ungdomsskolen med aktiviteter ved Faxe Kalkbrud og Fiskerhuset 

og Fed Havn. 

Fiskerhusets grejbank og Naturvejlederen er desuden blevet brugt af 3. klasse fra Midtskolen afd. 

Baune og 3. klasse fra Haslev Privatskole. 

    

 
 

Af andre lukkede arrangementer kan nævnes en tur til.. 

..Hesede og Susåen med 6. klasse fra Midtskolen afd. Sofiendal 

..Faxe Kalkbrud med 5. klasse fra Vestskolen afd. Terslev og Sprogskolen A2B fra Haslev  

..en vandretur på Feddet med afrunding i Bålhytten for stressede Mænd (kursus med 

stresskonsulent) 

..en tur på Vibeengen med Midtskolen afd. Øen. 

 

   
Der undersøges strømføring, vanddybde og vandkvalitet i forskellige dele af vandløbet. 

 



 

 Side 10 af 15 

   
Ca. 40 unge mennesker fra mange forskellige steder i verden hørte om naturen før og nu i kalkbruddet. 

 

  
Elever fra Øen fandt en Viberede på Vibeengen. Derefter spiste de brændnælde-bolcher, studerede myrer og legede bænkebider-tag-fat. 

 

   
Stress afhjælpes ved naturoplevelser og socialt samvær om bålmad. 

Lærer- og pædagogkurser 
Naturlig-Vis kursusrækken fra indskolings- og mellemtrin-hold fra skoleåret 2017-2018 fortsattes i 

foråret 2018 i et samarbejde med naturvejlederne fra Stevns og Køge. Desuden med assistance fra 

undervisere fra Absalon Professionshøjskole.  

I efteråret 2018 startede sidste hold, som blev en blanding af indskolings- og mellemtrin-lærere. 

Dette sker udelukkende i et samarbejde mellem naturvejlederne fra de tre kommuner. 

 

Der er desuden afholdt kursus i ”Kørekort til Fiskerhuset” for lærere i Faxe Kommune, hvor grejbank, 

sikkerhed og formidlingseksempler gennemgås. 

 



 

 Side 11 af 15 

Rene pædagogkurser har ikke været afholdt, men Øst har deltaget i et Børnehavekursus i Faxe 

Ladeplads, hvor de undersøgte både den tørre og den våde natur for levende smådyr. 

 

Herudover har Naturvejlederen certificeret 10 naturdagplejere, som over tre dage deltog 

(sammen med deres dagplejebørn) i krible-krable-aktiviteter ved bål og i skov, hvorefter de 

modtog deres Grønne Spirer-flag. 

   
Naturlig-Vis-kursister, glade børnehavebørn og naturdagplejere, der modtager deres flag, efter en fin dag med bl.a. snegle-glidning.  

Naturcenter, Naturrum og Naturbaser 
Der er lavet en inventarliste over Grejbanken ved Fiskerhuset og der er suppleret med waders i 

store størrelser og bålgrej til Bålhytten ved Fed Havn. 

Grejbanken ved Bålhytten i Strandparken har fået skiftet låsen ud, da den var smadret. Ved den 

proces er der nu fremkommet samme kodesystem, som ved Fiskerhytten. 

Grejbankerne ved Fiskerhuset på Feddet og Bålhytten i Strandparken har begge fået egen 

google-kalender, så lærere med kørekort til Naturbasen selv kan se hvornår grejbanken er booket. 

 

Inspiration, netværk og samarbejde 
Naturvejlederen har deltaget i konferencer og netværksmøder, for at være sikker på at følge med 

i udviklingen på området, være opdateret på nye metoder og tendenser, samt høste fordelene 

ved at samarbejde med andre formidlere og naturvejledere. 

 

Danmarks Læringsfestival  

- Overblik mht. tilbud og inspiration i forhold til hvad man kan arbejde med af lejrskoler m.v. 

Big Bang Naturfagskonference 

- Up to date mht. læringsmål og naturfagsprøven. 

Naturvejlederforeningen årskonference, regionale og faglige netværk 

- Sparring med kollegaer, da der ikke er andre naturvejledere på arbejdspladsen/i Faxe 

Kommune 
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KTC Netværk for Friluftsliv og Friluftsguidens årsmøde 

- Inspiration til naturstier, oplevelser i den fri luft og formidling af samme. 

Naturlig-Vis afslutningskonference 

- Møde med naturfagslærerne og afdækning af behov for lærerkurser 

Fishing Zealand Konference 

- Møde med alle fiske-relaterede samarbejdspartnere. 

Faxe Naturråd 

- Kendskab til naturprojekterne og natur-organisationerne i kommunen. 

Netværksmøder med naturvejlederne og naturfagskoordinatorerne i Køge og Stevns Kommuner 

- Lokal koordinering, sparring og inspiration. 

Netværksmøder med naturfagsvejledere og naturfagslærere i Faxe Kommune 

- Fokus i efteråret 2018 har været på at starte et netværk op og få defineret hvad 

netværket skal arbejde med. Der arbejdes fortsat på at afklare rammer for 

naturfagsvejlederne, så en fælles arbejdsbeskrivelse kan falde på plads. 

Netværksmøder med Natur og Plan-medarbejdere 

- Orientering i forhold til igangværende og kommende naturprojekter og megen sparring. 

   
Billeder fra ekskursion med Faxe Naturråd, Årligt naturfagskoordinatormøde og KTC Friluftsnetværket. 

 

Naturvejlederen har endvidere haft en praktikant, som har brugt noget tid på Fiskerhuset, haft 

ansvar for flagermusturene og har lavet krible-krable-aktiviteter for børnehaver. 

 

Ved Ungdomsskolens Markedsdag og ved Foreningernes Dag i Haslev deltog Naturvejlederen i – 

sammen med Følelsen af Faxe. Det var en god måde at møde mange foreninger, for at tale om 

muligt samarbejde og en mulighed for at møde borgerne og reklamere for de offentlige 

arrangementer. 

 

Det har alt i alt været et godt år for naturvejlederordningen. Der har været deltagere til alle turene 

og næsten alle aktiviteter har været begunstiget med godt vejr. Nogle ture har der dog været 

ganske få deltagere til – men flere gange er omkring 50 mennesker dukket op i det blå. Nogle 

oplagte lokaliteter, foreninger, skoler og institutioner er ikke inkluderet i dette årsskrift. Dem kan I 

forhåbentlig læse om i næste års rapport. 
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Naturvejlederens arbejde 2019 

Vision 
Naturvejlederordningen i Faxe Kommune udnytter og synliggør fordelene ved at samarbejde på 

tværs af kommunens centre og med andre aktører. Det sker til glæde for de lokale borgere, de 

frivillige i foreningerne, turisterne samt børn og unge i skoler og daginstitutioner. 

 

Naturvejledning er et tilbud til skoler, institutioner og foreninger i Faxe Kommune. Lærere, 

pædagoger og frivillige bliver klædt på til at undervise i og om den lokale natur, og de ved lige 

hvor man kan finde netop den oplevelse i deres lokalområde, som kan understøtte deres 

fokusområde. Kendskabet til lokaliteter og undervisningsmuligheder er parret med samarbejde og 

netværk med frivillige og lokale ressourcepersoner fra både erhvervs- og kulturliv i kommunen. 

 

Borgere og turister møder naturvejlederen i den lokale natur og via internettet. Naturvejlederen 

bruger erfaringerne fra skolearbejdet til at skabe ny fokus på natur og friluftsmuligheder i Faxe 

Kommune, og gør det let for turister og borgere, at få gode og vigtige oplevelser i naturen. 

 

Indsatsområder 
 

 De offentlige ture 

 

 Samarbejdet med de frivillige 

 

 Deltage med viden og input i kommunale projekter omkring natur, formidling, oplevelse og 

adgang 

 

 Ture for skoler, institutioner og andre grupper 

 

 Lærernetværk og lærer- og pædagogkurser 

 

 Konsulent på naturområdet for lærere og pædagoger 

 

 Naturcenter, Naturrum og Naturbaser 

 

 Inspiration, netværk og samarbejde 

 

 

De offentlige ture 

 

De offentlige ture markedsføres og afholdes både for lokale og turister. Turene formidler 

kommunens natur og fungerer som generel oplysning om tilgængelighed og adfærd i naturen. En 

del af turene er afholdt i samarbejde med nogle af kommunens mange frivillige og foreninger og 

størstedelen afholdes på private lodsejeres arealer.  

 

Målgruppe: lokale borgere, frivillige, foreninger og turister 

 

Samarbejdet med de frivillige 

 

Faxe Kommune har god tradition for, at der er mange frivillige organiseret både i foreninger og 

udenfor foreningerne. Naturvejlederen støtter op om denne tradition ved at arbejde aktivt med 

de frivillige. Det vil fra år til år variere hvilke og hvor mange projekter der kan arbejdes med. 
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Deltagelse i kommunale projekter 

 

Erfaringer fra arbejdet med større projekter vil kunne bruges og genbruges på flere målgrupper, og 

betyde at viden opsamlet og genereret fra fx skoleområdet kan overføres til turister og lokale, og 

omvendt. En styrke der gør sig gældende på mange andre felter i naturvejlederordningen, netop 

fordi der arbejdes på tværs. 

 

Målgruppe: lokale borgere, skoler, institutioner og turister 

 

Ture for lukkede grupper 

 

Året igennem arrangeres der ture for de lokale skoler og institutioner: men også ture for private 

grupper, foreninger mm. Turene formidler, ligesom de offentlige ture, den lokale natur, og 

indeholder for skolerne og institutionernes vedkommende også aktiviteter der understøtter de 

gældende læringsmål på området. 

 

Målgruppe: kommunale skoler og institutioner, familiegrupper og foreninger 

 

Lærer- og pædagogkurser 

 

Ved at uddanne lærere og pædagoger i, hvordan de kan undervise i og om naturen, kan både 

faggruppernes faglige niveau og lokale kendskab løftes. Netværk sørger desuden for at der bliver 

delt vigtig viden, og at indsatsen rammer rigtigt. Kurserne fylder på med faglighed og praktiske 

metoder. Kurserne vil blive afholdt internt i kommunen, med mindre der er tale om et samarbejde 

med Stevns Kommune (evt. gennem Østsjællands Museum) og Køge Kommune. 

 

Målgruppe: lærere og pædagoger, elever og institutionsbørn 

 

Konsulent på naturområdet  

 

Naturvejlederne i kommunen har tidligere brugt tid på konsulentarbejde ved f.eks. udvikling af 

udearealerne på skoler og i dagtilbudene. Desuden har naturvejlederen fungeret som konsulent til 

naturfagslærerne, så skolerne har kunne modtage Friluftsrådets miljøordning Grønt Flag. Arbejdet 

vil med fordel kunne formaliseres, så det bliver tydeligt for dagtilbud og skoler at de kan trække på 

naturvejlederens kompetencer. Eksempelvis kan naturvejlederen hjælpe til at lærernes aktiviteter 

på en emneuge opkvalificeres. Ved halvanden times konsulentarbejde på et teammøde, kan 

naturvejlederen dermed nå ud til alle de elever der deltager i den givne aktivitet/workshop, som 

lærerne gennemfører. Ved at vejlede lærere og pædagoger bidrages til høj faglig kvalitet i 

naturformidlingen.  

 

Målgruppe: lærere og pædagoger, elever og institutionsbørn 

 

Naturbaserne 

 

Der er i Faxe Kommune allerede oprettet en håndfuld naturfaciliteter, også kaldet støttepunkter, 

som turister, lokale borgere, skoler og institutioner kan benytte. Disse faciliteter, i form af 

grejbanker, shelters, bålhytter m.m., gør det let for målgrupperne at benytte naturen. Her må man 

opholde sig, der er informationer om området, og samtidig er der inspiration og hjælp til at 

komme i gang med aktiviteter i naturen. 

 

I 2019 fokuseres på formidling af naturbaserne, så de kan findes på internettet og evt. i apps. 

Desuden planlægges en videreudvikling og tilsyn med naturbaserne, således at der er aktiviteter, 

grej og undervisningsoplæg ved især Fiskerhuset og Bålhytten i Strandparken. 

 

Målgruppe: offentligheden og skoler/institutioner, samt frivillige 
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Inspiration, netværk og samarbejde 

 

Naturvejlederen vil deltage i vigtige samarbejder og netværk for at være sikker på at følge med i 

udviklingen på området, være opdateret på nye metoder og tendenser, samt høste fordelene 

ved at samarbejde med andre formidlere og naturvejledere. 

 

Naturvejlederens aktiviteter understøtter desuden.. 

 

- Kultur og Fritidspolitikken 

- Arbejdet med Strategi for øget adgang til naturoplevelser 

- Åben skole strategien 

-  Styrkede pædagogiske lærerplaner 

- Arbejdet med Grønt flag til skolerne 

- Arbejdet med Grønne spirer i dagplejen og daginstitutionerne 

- Arbejdet med Blåt flag ved kommunens strande 

- Formidlingsaktiviteter i naturen ved Østsjælllands museum i Faxe 

- Afslutningen af sidste hold NaturligVis 

 

 

Naturvejlederen takker for et godt år i Faxe Kommune og glæder sig til arbejdet fremadrettet. 

 

 

 


