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FLERE KAN BLIVE
NATURVEJLEDERE
Danmark er blevet en nation
af naturelskere. Uddannelsen
som naturvejleder er nu fornyet
og ændret, så mange flere kan
imødekomme efterspørgslen
efter professionel og faglig
naturformidling.

tekst THOMAS KOKHOLM

I nteressen for at udforske og opholde
sig i naturen er nærmest eksploderet
blandt danskerne, og corona-tiden
har forstærket trenden. Behovet for
professionelle naturvejledere, der kan
formidle oplevelser og styrke forståel-

sen for naturen og densmangfoldighed, er vok-
set tilsvarende.
Hidtil har den nu 33 år gamle naturvejlederud-
dannelse været forbeholdt de få, der i forvejen
er ansat i stillinger somnaturvejledere.Men nu
bliver kurset fornyet og udvidet, såmange flere
kan få den eftertragtede uddannelse.
– Stigende naturinteresse og nu også corona-

krisen har tydeligvis skabt et stort behov
for flere naturvejledere.Med en langt mere
attraktiv og fleksibel uddannelse, der ret-
ter sig mod flere naturinteresserede grup-
per, kan vi nu tilbyde kurser til en bredere
målgruppe, siger sekretariatslederMette
Aaskov Knudsen fra Naturvejledning Dan-
mark, der er naturvejledernes organisa-
tion, som har det overordnede ansvar for
efteruddannelsen.
I dag er der godt 400 professionelle natur-
vejledere i Danmark. Over halvdelen af dem
er ansat i kommunerne. De arbejder for ek-
sempel i skoletjenester, på naturskoler, på
museer og på naturcentre. Nogle er kendte
somnatureksperter fra radio og tv.

Flere slags naturelskere
Fremover henvender uddannelsen sig også
til pædagoger, lærere i grundskolen, under-
visere på for eksempel højskoler, efterskoler
og produktionsskoler, og desuden til formid-
lere inden for sundhed, integration, turisme,
miljø og bæredygtighed.
–Vi ser naturvejlederen somenperson, der
inddrager børn, unge og voksne aktivt, ska-
ber gode oplevelser hos den enkelte og er dør-
åbner for viden omog forståelse for naturens
diversitet og sårbarhed.Derfor er det natur-
ligt at udvide tilbuddet til flere og andre fag-
grupper, sigerMetteAaskovKnudsen.
Hun understreger, at på eksempelvis skole-
området er der et stort og stigende behov for
at flytte undervisningen ud i naturen.

Mere fleksibel uddannelse
Den nye naturvejlederuddannelse udbydes i
enmodelmed fire obligatoriskemoduler og
seks åbne kursusdage over to år – af hensyn
til arbejdsgiverne –medmulighed for at for-
længe perioden til fire år.
Kursisten kan i højere grad opbygge sin egen
uddannelse alt efter interesse, og undervis-
ningen foregår flere steder i landet. Det før-
ste kursus afvikles i maj 2021.• tkn@kl.dk

vejledere. Når du harmeget dedike-
redemedarbejdere – og det er ikke
kun Andreas – som tænker ud af
boksen og sælger ideer ind til by-
rådsmedlemmerne, så bruger vi det.
Naturvejlederne ermed til at gøre
Sønderborg til et rigtig godt sted at
bo, siger Charlotte Riis Engelbrecht.
Hun forklarer, at fokus på natur og
bæredygtighed går tilbage til, at den
nye kommune i 2007 blev fødtmed
det visionære ProjectZero, der går
ud på, at kommunen skulle reducere
områdets CO2-udledning til nul i
2029 og samtidig skabe nye kompe-
tencer og grønne jobs.
– I byrådet ved vi alle, at det er de her
ting, der gør, at vi kan løfte området
og gøre det attraktivt. Vi har et godt
samarbejdemed vores virksomheder
om det, siger hun.
Kan det virkelig passe, at i et område,
hvor landbruget og Venstre også står
stærkt, at alle er lige begejstrede for
den dagsorden?
– Ja, der ermasser af Venstre-folk,
men de ermed på vognen. Det har
aldrig været et stridspunkt. For
eksempel taler projektet Haver til
Maver og fokus på lokal fødevarepro-
duktion jo fint sammenmed land-
brugserhvervet. Og alle kan se, at et
af de store trækplastre, vi har, det er
vores smukke natur. Når det kan gå
hånd i håndmed landbrugetsmulig-
heder, så er det fint. Vi har ikke de
store diskussioner fra venstre til høj-
re side af salen om, hvorvidt vi skal
satse på de her ting, siger Charlotte
Riis Engelbrecht.• tkn@kl.dk


