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Naturvejlederens årsrapport 2019 
 

 

 
 

Året igennem er der afholdt arrangementer og undervisning om det levende, fra den mørke bund 

i Præstø Fjord til luftens helte og en stor del af det midtimellem. 2019 blev naturligvis et godt år, 

hvor ca. 750 personer mødte naturvejlederen til offentlige arrangementer og ca. 150 personer 

mødte naturvejlederen ved lukkede arrangementer for foreninger. Næsten 700 skole- og 

institutionsbørn fik glæde af et personligt møde med naturvejlederen og endnu flere fik glæde af 

naturvejlederens indirekte arbejde, igennem arrangerede foredrag og lærer-/pædagogkurser. 
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Indsatsområder 2019 
 

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.  

 

Blodmåne ved Lille Torøje 15 21.januar 

Ørnens Dag ved Even Sø (Naturrum Præste Fjord) 140 24.februar 

International Pandakagedag ved Strandparken (Faxe 

Ladeplads) 

20 5.marts 

Forår i Fiskerhuset på Feddet 50 13.april 

Vild med vand på lystbådehavnen i Faxe Ladeplads 100 25.maj 

Vilde blomsters dag ved Orup Mark 40 16.juni 

Børn og Dyr på Bregentved 200 29.juni 

Flagermus og fuldmåne på Lindersvold 46 15.august 

Vandretur på Feddet 30 01.september 

Naturens Dag på Stoksbjerg 30 08.september 

Efterårsdag i Fiskerhuset 40 20.oktober 

Merkurpassage i Haslev 50 11.november 

 

Blodmåne  

På en kold og blæsende strand ved Lille Torøje, dukkede 15 morgenfriske mennesker op mandag 

d. 21. januar 2019 klokken 05:30. Stedet var valgt, fordi det på mørkekortet var det mørkeste sted i 

Faxe Kommune og dermed det bedste sted at observere nattehimmelen. Desværre var skyerne 

også dukket op, så selvom formørkelsen var total mellem kl. 05.41 og 06.43, var det kun i korte glimt 

at månen var næsten synlig. Med god vilje, kunne man se en rød blodmåne, der skyldtes, at det 

eneste lys, som nåede Månen, var det sollys, som var afbøjet gennem Jordens atmosfære. 

 

International Pandekagedag 

Bålpandekager i Strandparken tiltrak både store og små, hvoraf flere aldrig havde besøgt stedet, 

til trods for at de boede næsten ”lige på den anden side af vejen”. Se mere på: 
https://sn.dk/Faxe/Kan-man-lave-pandekager-i-en-pose/artikel/821681 

 

  
 

Ørnens Dag 

Søndag d.24.februar 2019 var det officielt Ørnens Dag. I samarbejde med Dansk Ornitologisk 

Forening Storstrøm, havde naturvejlederen valgt lokaliteten. Faxe Kommune blev udvidet til 

Naturrum Præstø Fjord, idet redepladserne indenfor kommunegrænsen ikke var mulige at komme 

til, uden at forstyrre fuglene for meget. Heldigvis dukkede en havørn op og de meget tålmodige 

fik set parret parre sig. 

https://sn.dk/Faxe/Kan-man-lave-pandekager-i-en-pose/artikel/821681
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Forårsarrangement i Fiskerhuset 

Kaffe, kage, suppe på det gamle komfur, natur-foto-kunst. Godt i takt med husets navn, blev der 

udstillet billeder af fiskenet fra hele verden. Mange kiggede forbi, både ude og inde. 

 

Vild med Vand 

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

med små grupper, som fik et fiskenet og fangede smådyr og småfisk, der gav et godt indblik i livet 

i vandkanten. 

 

Vilde Blomsters Dag ved Orup Mark 

I samarbejde med Lokalarkivet blev turen til. Arkivaren fortalte kulturhistorie, mens naturvejlederen 

havde fokus på de vilde blomsters historie. 

 

Børn & Dyr på Bregentved 

Naturvejlederen lavede ture ned til vandhullet med fiskenet og fotobakker. Derudover blev der 

talt om smådyrenes livscyklus, ved hjælp af plastikmodeller. Omkring 200 børn og voksne var forbi. 

 

Flagermus og fuldmåne på Lindersvold 

I samarbejde med lokalarkivet og Lindersvold blev den lokale historie formidlet og på vej hjem 

kunne flere nyde synet og lydene af de små pattedyr på vinger. Flagermusdetektorerne var lånt af 

Danmarks Naturfredningsforening. Månen var desværre gemt bag skyer. 

 

Vandrefestival  

Med udgangspunkt fra Fiskerhuset startede vi med en fortælling om kugleflintens historie ved 

Joachim Mottel. Resten af de i alt ca. 12 km havde mere nutidigt naturfokus. 

 

Mærk naturen på Naturens Dag på Stoksbjerg 

Naturpleje- og historiefortælling om rensdyrjægerne. Indlandsoverdrevet blev lidt mere lysåbent 

og vi fik fortalt historier om befolkningen for mange tusinde år siden. Turen var et samarbejde 

mellem naturvejlederen og Danmarks Naturfrednings lokalafdeling i Faxe Kommune. 

 

Efterårsdag i Fiskerhuset 

Fire foredrag om bæredygtige materialer: fortid og fremtid for kalk, tækkerør, linoliemaling og 

bindingsværk. Fotoudstilling om renovationen af det gamle Fiskerhus og suppe fra det gamle 

komfur. 
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Merkurpassage 

Kommunens borgere var inviteret til at opleve solsystemets mindste planet vandre henover 

solskiven. Der var en del skyer, så det var kun 60% af de besøgende elever og forbipasserende, der 

havde tålmodighed nok til at vente på at se ”det lille punktum på appelsinen” (Merkur er 285 

gange mindre end solen). Det relativt sjældne fænomen kan først ses igen i år 2032. Læs mere her: 

https://sn.dk/Faxe/Merkur-trak-et-orange-bremsespor-efter-sig/artikel/887225 

   

Samarbejdet med de frivillige 
I 2019 har Naturvejlederen fokuseret på samarbejde med de frivillige i og udenfor 

organisationerne. Succeser fra 2018 er gentaget og nye organisationer er blevet kontaktet. 

 

Boligselskabet Frøgården 25personer 10.juni  

Red Barnet  50personer 17.august  

DN naturguidenetværk  25personer 11.-12.maj (Faxe, Kobanke og Camp Adventure) 

4H   (Børn og Dyr på Bregentved – se offentlige arrangementer)  

Liv i Ladepladsen  (biodiversitetssparring og formidling/udvikling på havnen) 

Sejlklubben Faxe Ladeplads (se offentlige arrangementer: Vild med vand) 

Fiskerhusets Venner  (se forår og efterår i Fiskerhuset) 

Røde Kors på Feddet  25personer 14.september (spiselige planter og snitte snobrødspinde) 

Hjerteforeningen 15personer 27.oktober 

   

- 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 to arrangementer med naturvejlederen deltagende: + 

flagermus-arrangement og Naturens Dag. 

 

- Dansk Ornitologisk Forening har assisteret naturvejlederen med formidlingsmaterialer og sparring 

omkring mulige fugleture. 

 

- Red Barnets sommerlejr havde besøg af naturvejlederen. 

 

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

naturvejlederen. 

 

Deltagelse i kommunale projekter  
Naturvejlederen har deltaget ved møder om Strategi for Øget Adgang til Naturoplevelser og 

Klima- ,Natur og Friluftspolitikken. 

 

Spis Faxe – Sankning i Naturen – blev til i 2018 i et samarbejde med Følelsen af Faxe. Det første 

afsnit har nu haft 1500 visninger (https://www.facebook.com/faxekommune/videos/1197242013751200/). I 2019 havde 

https://sn.dk/Faxe/Merkur-trak-et-orange-bremsespor-efter-sig/artikel/887225
https://www.facebook.com/faxekommune/videos/1197242013751200/
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Følelsen af faxe (bosætningskonsulenten) intentioner om at inddrage lokale kokke/spisesteder. Der 

blev derfor afholdt møder med seks personer, som havde reageret på annoncen, hvor 

naturvejlederen deltog. Alle havde potentiale til at blive spændende samarbejdsprojekter, men 

kun et blev realiseret, idet første projekt i Roholte blev en større omgang, hvor både MadSynergis 

kok og ejer, to skolepiger, naturvejlederen og Marjattas gardener deltog. Den blev ikke publiceret, 

da opskrifterne fra MadSynergi først kom, da sæsonen var slut. Men filmen ligger på 

https://www.faxekommune.dk/sanketure-i-faxe-kommune og vil blive lanceret i foråret 2020. 

I samarbejde med Følelsen af Faxe/bosætningskonsulenten fremkom idéen om at lave træ-

formidling til børnehaver i forbindelse med Danmark Planter Træer. 

 

Ture for skoler og dagtilbud 
Big Bang 2 Modern Man-foredrag arrangeret 600 Udskolingsklasserne på Nordskov, Bavne og Møllevang

NaturligVis afslutning forår 2019 12 lærerkursus

Krible Krable Mikroforsker 55 Terslevs 2. og 3.kl og 3.kl fra Bavne (lagunerne i Haslev og Faxe Å)

Naturvidenskabelig metode og verdensmål 125 Vestskolen afd Nordskov 5 *7.kl

Merkurpassage 100 9.årgang på Nordskov

Krible Krable Kasse-introduktion 140 Møllen, Mælkevejen, Troelstrupgård, Terslev SFO og Karise Børnehus

Danmark Planter Træer 130 mælkevejen, karise børnehus og heimdal

Smådyr i strandkanten 15 Terslev: SFO - ulvehold/førskolebørn

Dagpplejere 70 Ved Lagunerne og ved Spejderhytten i Haslev

Sommerskole 40 I Faxe og på Feddet

Deltagere i alt 1287  

Lærer- og pædagogkurser 
NaturligVis – kompetenceudvikling: kursusrækken afsluttedes i forårssemestret 2019, i et 

samarbejde med naturvejlederne fra Stevns og Køge.   

 

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

grejbankerne ved Fiskerhuset og Bålhytten (hhv. Feddet og Strandparken), sikkerhed og 

formidlingseksempler blev gennemgået. 

 

Herudover har Naturvejlederen certificeret naturdagplejere, som (sammen med deres 

dagplejebørn) har deltaget i inspirationsdage, hvorefter de modtog deres Grønne Spirer-flag. 

Naturcenter, Naturrum og Naturbaser 
Naturcentret ved Fiskerhuset bruges dagligt, året rundt. Der er lagt en gæstebog, som har fået en 

del hilsener fra hundeluftere, deltagere ved arrangementer og folk, som spiser madpakken i huset, 

i forbindelse med gåturen. Der er afholdt to arrangementer ved hvert sted i årets løb. 

Handleplanen for Strategi for Øget Adgang til Naturoplevelser afventes, for at stederne kan 

promoveres digitalt. 

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. I 2019 er naturvejlederen desuden 

begyndt på Naturvejlederuddannelsen, en uddannelse, som man kun kan tage, når man er 

blevte ansat som naturvejleder. 

 

Astra Naturfagskoordinator 

Netværksmøder med de seks naturfagsvejledere i kommunen (3 møder i 2019) 

Deltagelse i regionalt og nationalt naturfagskoordinatormøde 

Deltagelse i møde om ressourceformidling hos Tankegang/Affald Plus Yderzonen 

https://www.faxekommune.dk/sanketure-i-faxe-kommune
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Danmarks Læringsfestival  

- Overblik mht. tilbud og inspiration i forhold til hvordan man bedst understøtter læringsmål 

Big Bang Naturfagskonference 

- Up to date mht. læringsmål og naturfagsprøven 

Møder hos Camp Adventure ang. undervisningsmaterialer. 

Naturvejlederforeningens årskonference, regionale og faglige netværk 

- Sparring med kollegaer, da der ikke er andre naturvejledere i Faxe Kommune 

KTC Netværk for Friluftsliv, KTC Vandrefestival og Friluftsguidens årsmøde 

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

Faxe Naturråd 

- Kendskab til naturprojekterne og natur-organisationerne i kommunen. 

Netværksmøder med naturfagsvejledere og naturfagslærere i Faxe Kommune 

Netværksmøder med Natur- og Plan-medarbejdere 

- Orientering i forhold til friluftsliv, igangværende og kommende naturprojekter 

 

 

Naturvejlederen har endvidere haft en praktikant (arbejdsprøvning – se foto nedenfor), Ida 

Hartmann Helmink, som har fulgt naturvejlederen en dag om ugen i foråret. Det kunne til tider 

være sin sag at ”følge naturvejlederen”. 
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Naturvejlederens arbejde 2020  

Indsatsområder 
 

 De offentlige ture  

Mål: 25 % nye steder, dvs. hvor naturvejlederen ikke har afholdt arrangementer i 2018 og 2019. 

 

Foreløbig plan for offentlige arrangementer: 

 

Dato Mødetid Sted

08.01.20 10:00 Faxe Ådal/Hovby Eng

12.01.20 10:30 Feddet med DGI (åben fodgængertur)

12.02.20 10:00 Sibirien /Faxe Ladeplads

09.03.20 18:48 Fuldmåne i Faxe

11.03.20 10:00 Vibeengen /Haslev

21.03.20 10:00 Skovens Dag: Sporet ved Bagholt Mose

04.04.20 11:00 Forårsarrangement i Fiskerhuset

08.04.20 10:00 Kalkbruddet/Faxe

13.05.20 10:00 Paradishaven og Svenskekløften

10.06.20 10:00 Gøgsmosen /Rønnede

13.06.20 10:00 Vild med Vand/Havnens Dag

08.07.20 10:00 Tur ved Holte Allé 

12.08.20 10:00 Gåtur på sporet ved Bagholt Mose

09.09.20 10:00 Gåtur i Olstrup skov ved Karise

13.09.20 10:00 Naturens Dag i Olstrup Skov

03.10.20 10:00 Gåtur langs det 150-årige baneterræn i Haslev.

14.10.20 10:00 Gåtur i Dalby

11.11.20 10:00 Gåtur til Kobanke

28.11.20 10:00 Spor i "sneen" og julepynt evt Tureby/Tollerød

09.12.20 10:00 Gåtur omkring Vemmetofte

12.12.20 10:00 Flagemus og fortællinger på Vemmetofte  
 

 Samarbejdet med de frivillige  

Mål: 25% nye foreninger/frivilliggrupper, som der ikke har været samarbejdet med de 

forgående to år. 

 

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

adgang 

o Sundhedsfremme: I 2020 opstartes samarbejde med Sundhedsfremme om ture for 

folk med sundhedsudfordringer (ensomme, overvægtige, stressede m.m.). Temaet 

er ”sans naturen” og lokaliteterne er fordelt over hele kommunen. Turene vil foregå 

den anden onsdag i hver måned fra 10-12. Se mere på: 
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=eyis6xbwv4 

o FSU: I 2020 opstartes desuden samarbejde med FSU, hvor bl.a. de medarbejdere der 

har deltaget i DGI-udeskole-forløb inviteres med på inspirationsture. 

o Strategi for Øget Adgang til Naturoplevelser 

o Blåt læringsrum på lystbådehavnen i Faxe Ladeplads 

o Projekt Hasselmus 

o Permatopisk Naturskole 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=eyis6xbwv4
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 Ture for skoler, institutioner og andre grupper – der fokuseres på at promovere 

hyldevarerne til de skoler, som endnu ikke har deltaget. 

- Skolerne: Karise, Hylleholt og Rollo skal deltage i krible-krable mikroforsker eller en anden 

naturvejlederaktivitet. 

- Dagtilbud: Alle kommunale institutioner skal have mindst et besøg i 2020 

- Dagplejere: Hver dagplejer får tilbud om at komme med på mindst 1naturinspirationsdag 

 

 

 Lærernetværk og lærer- og pædagogkurser 

- Der arrangeres to grejbank-kurser, hvor lærere og pædagoger introduceres til indhold, 

anvendelsesmuligheder og sikkerhed. 

- Der arrangeres et introkursus til Nysgerrig-Per-Metoden/Krible-Krable-Mikroforskerprojektet 

- Der arrangeres fire Naturfagsvejledernetværksmøder i 2020 

 

 

 Naturcenter, Naturrum og Naturbaser 

- I 2020 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 tilknyttet baserne. Der arbejdes på at få 

etableret en naturbase i Bådehuset i Faxe Ladeplads og i Karise. 

 

 

 Inspiration, netværk og samarbejde 

- Naturvejlederen varetager kommunens bestyrelsespost i KTC Friluftsnetværk 

- Naturvejlederen fungerer som naturfagskoordinator og deltager i Astras møder 

- Naturvejlederen deltager i naturvejlederforeningens netværksmøder og årskonferencen  

- Naturvejlederen deltager i Juniorgeologernes Task Force med henblik på udvikling af en 

geologisk formidlingskasse, som naturvejlederen og geografilærere i Faxe Kommune kan 

benytte. 
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Rammer for arbejdet 
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. 

 

Naturvejlederens arbejde har taget udgangspunkt i indsatsområderne fra funktionsbeskrivelsen. En 

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

og lukkede arrangementer, da en stor del af kommunens naturarealer er privatejede og derfor 

skal der indhentes tilladelser fra lodsejere.   

 

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. 

 

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, hvor der formidles reglerne i naturen.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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), Næstved eller Køge Kommune. 
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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 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.  

 

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. 

 

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 

- Arbejdet med Åben skole strategien 

-  Styrkede pædagogiske lærerplaner 

- Arbejdet med Grønt flag til skolerne 

- Arbejdet med Grønne spirer i dagplejen og daginstitutionerne 

- Eventuelt arbejdet med Blåt flag, efter kloakseparering i Faxe Ladeplads. 

- Formidlingsaktiviteter i naturen ved Østsjælllands museum i Faxe 

- FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling 

- Faxe Kommunes Klima-, miljø- og naturpolitik, hvis denne vedtages i foråret 2020 

 

 

Naturvejlederen takker for endnu et godt år i Faxe Kommune og glæder sig til samarbejdet 

fremadrettet. 

 

 
 


