
Månedsnyhedsbrev – juni 2021 

Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge TLF.: 20169928 naturborn@gmail.com  CVR: 
13651043 Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse Skole, Frederiksværkvej 109, Ramløse, 

3200 Helsinge 

Naturskolens udeskolen laver undervisningsforløb og 
naturformidling til... 
 
• Dagtilbud og daginstitutioner 
• Skoler og andre undervisningsinstitutioner 
• Foreninger og organisationer 
• Ældreområdet og handicapområdet 
• Virksomheder 

 
Vores naturvejleder og vores træklatrer-instruktører skal bestilles i god tid, 
før et arrangement eller undervisningsforløb skal finde sted. 
Naturvejledning: Pris pr. påbegyndt time – 500,00 kr. Minimum 2 timer. 
 
Træklatring: Pris pr. påbegyndt time – 1000,00 kr. + 2000,00 kr. for 
opsætning og nedtagning af udstyr. Der deltager altid 2 instruktører. 
Længerevarende forløb kan aftales. 
 
 Der tillægges ikke kørselsgodtgørelse inden for Gribskov Kommune.        
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Foreningen Nordsjællands Naturskole 
Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge 

TLF.: 20169928 naturborn@gmail.com 
  CVR: 41115009 

 
Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse Skole, Frederiksværkvej 109, 

Ramløse, 3200 Helsinge 
Det næste år inviterer vi dig ud i natten en gang om måneden her i Nordsjælland, med 
oplevelser, som du aldrig glemmer… 

• vandringer 
• spisning 
• stjerner i natten 
• lyd i natten 
• dyr i natten 
• fordybelse i natten 
• sove i natten  

 
AFTENTUR Tirsdag den 22. juni  
Vi mødes på P-pladsen ved Tibirke Kirke og mærker sommeraftenens magi i mosen. 
Natur- og kulturvandring til Oldtidsvejen i Ellemosen. 
Tid: 21:00 til ca. 23:00 
Pris: Alle over 13 år – 50 kr. Betales ved turens start – HUSK TILMELDING: naturborn@gmail.com  
Guide: Naturvejleder Niels Henriksen 
Praktiske oplysninger: 
Covid 19: Hele arrangementet foregår udendørs. Husk Corona-pas/test. 
Påklædning:  Efter vejret, samt godt fodtøj, gerne vandtæt. 
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er for alle familier med små 

børn mellem nul og fem år. 
 
 

Vi mødes på søndage fra september til juni. Din familie kan også være med. Vores møder foregår altid i naturen, 
og altid i skovene i Gribskov Kommune. 
 
Skovtroldene i Gribskov er et projekt, som har til formål at give børn naturoplevelser, for kun ved kontakt med 
naturen vil børn få de nødvendige udfordringer, som på den lange bane kan gøre dem stærke og dygtig til at klare 
de mange ting, som et moderne liv kræver af dem. 
 
Det er videnskabelig bevist, at udebørn har langt større modstandskraft, bedre balance og er bedre til at klare 
livets mange udfordringer, og ikke mindst, de tilegner sig en viden, som kommer dem til gode senere hen i livet. 
 

 
 
 

er for alle børn mellem seks og elleve år.  
 

Vi mødes på søndage fra september til juni. Vores møder foregår altid i naturen, og fortrinsvis i skovene 
i Gribskov Kommune. Her er nogle emner: 
Hvordan er naturens gang i skoven? - Hvor bor dyrene? - Hvem æder hvem? - Hvem kan finde vej? - Hvem kan lave 
bål og mad? - Hvem kan fortælle en god historie? 

 
Møder i juni: 
Vi mødes på P-pladsen ved Asserbo Slotsruin søndag den 6.  
Skovtroldene fra kl. 10:30 til 13:00 
Naturdetektiverne fra kl. 13:00 til 16:00 
 
Søndag den 20. er sidste gang før sommerferien. Begge hold mødes på denne dag kl. 11 til 14, og slutter 
sæsonen af med pandekager og godt humør. 

 
Programmet for 2021/2022 kan fås ved at sendes os en mail: naturborn@gmail.com 

 
Følg os også på Facebook (gruppe): Skovtroldene og Naturdetektiverne i Gribskov. 
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Tag en madpakke med, når du deltager i 
aktiviteterne for Skovtrolde og Naturdetek-
tiver. Vi har en juice med til alle børnene. 
 
Vi ved, at der vil være søndage, hvor ikke alle 
kan deltage. For at have et overblik over, 
hvor mange vi bliver fra gang til gang, vil vi 
meget gerne have en melding fra dig, når du 
deltager. 
 
Du tilmelder dig ved at sende en SMS til 
enten 20169928, 60665267 eller en mail til 
naturborn@gmail.com 

 
 

Det er en forudsætning for at deltage i Skovtroldene 
og Naturdetektiverne at være aktivitetsmedlem af 
foreningen Nordsjællands Naturskole. 
 

• For Skovtroldene er aktivitetskontingentet 100 
kr. pr. halvår. Desuden skal én forældre være 
medlem af foreningen. Her er 
medlemskontingentet på 100 kr. pr. år. 

 
• For Naturdetektiverne er 

aktivitetskontingentet 100 kr. pr. halvår. 
 

• For alle fra 25 år er medlemskontingentet på 
100 kr. årligt. 

 
• Kontingent for 2021. Beløbet skal indsættes via 

Nem konto: Reg.nr. 6490 - 2033303 – Mærk 
indbetalingen ”Kontingent 2021”, 
samt dit navn, e-mailadresse, fødselsdag og år. 

 

Bliv medlem af Naturskolen 
Mere end et år med corona-restriktioner har været en meget stor belastning for Naturskolens 
aktiviteter, og medlemstallet er, som i så mange andre foreninger, faldet i 2020/21. Nu ser det ud 
til, at der igen kan være åbent for alle aktiviteter, så lad os komme ud i naturen sammen igen. 
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Som nævnt har restriktionerne været en stor belastning på flere plan. Stort set intet har kunnet 
gennemføres fra december 2020 til april 2021. Det har givet os en alvorlig økonomisk udfordring. 
Der har ikke været hjælpepakker til os, så ingen aktiviteter er = ingen indtægter. Her kan en stor 
hjælpende hånd være så simpelt som et medlemskab. - Vi har brug for dig. Tegn et 
støttemedlemskab (se herover). 

 

I 2021 er ordet BIODIVERSITET blevet brugt overalt i medierne, og 
mange diskussioner har udspillet sig på TV og de sociale medier, og 
ikke altid i en sober tone. – Hvordan skal vi da forstå BIODIVERSITET?  
 
Af naturvejleder Niels Henriksen 
 
Lad os lige se på ordet. Det er en sammensætning af bio-, som handler om viden om alt levende og 
diversitas, som betyder forskelligartethed, også bedre kendt som biologisk diversitet. 
 
Vi skal se biodiversitet som mangfoldigheden af alt levende her på Jorden. Det gør vi på flere måder, 
f.eks. genetisk diversitet, diversiteten i biologiske samfund eller økosystemer. Men som regel bruges 
begrebet synonymt med artsdiversitet inden for et nærmere afgrænset område – f.eks. din have eller 
din mark, eller den skov, som du færdes i. 
 
For snart 44 år siden flyttede jeg ind i mit nybyggede hus, som jeg havde bygget i et ny-udstykket 
område, som tidligere havde været en planteskole. Der var gået en lang årrække, hvor planteskolen 
havde ligget stille, så mængden af arter – insekter, planter, padder, fugle og større dyr - var høj. 
 
Der var mange sommerfugle, masser af større og mindre insekter. Græsser, blomster, buske og træer 
overalt. Frøer, tudser og salamandre. Mange fugle, lige fra agerhøns og fasaner til fiskehejrer og mange 
småfugle – både trækfugle og standfugle. Der var pindsvin, ræve, grævlinger mår, for ikke at tale om 
rådyr. Alt sammen fordi naturens organismer havde fået chance for at etablere et alsidigt biologisk 
samfund på stedet. 
 
Men som så ofte, når vi mennesker rykker ind, så er artsvariationen på de 44 år blevet fatalt mindre. Der 
er ikke bare sket på mit sted, men overalt i verden. 
 
Faldet i biodiversitet Jorden over har været synligt i snart 100 år, og den 29. april 1961 så en ny 
organisation, som skulle tage kampen op mod dette problem, dagens lys i Morges i Schweiz.  
 



Det er WWF Verdensnaturfonden, der arbejder for at bevare natur og miljø. 
 
Blandt stifterne var Prins Philip, hertug af Edinburgh, Prins Bernhard af Nederlandene, den 
amerikanske flyver Godfrey A. Rockefeller, amatørornitologen Guy Mountfort, evolutionær 
biolog Julian Huxley, ornitolog Peter Scott og ornitolog og miljøforkæmper Edward Max Nicholson. 
 
WWF arbejder for at bevare de truede dyrearter og for, at der er nok ressourcer til de kommende 
generationer i alle lande på kloden. 
 
For 41 år siden fik jeg en invitation fra WWF Verdensnaturfonden til at indtræde i præsidiet her i den 
danske del af organisationen, som blev stiftet i 1972 af H.K.H Prins Henrik. 
 
Som nævnt, var der verden over en krise af næsten uoverskuelig karakter i gang. Dyr forsvandt – uddøde 
verden over på grund af den menneskelige ekspansion i mange naturområder som skove, savanner, 
flodsletter, ja, sågar havet. 
 
Det har været overordentlig spændende at være del af WWF, som jeg efter 38 år forlod i 2018 grundet 
min alder. I alle disse år har jeg heldigvis været vidne til, hvordan flere og flere har erkendt problemet 
med den biodiversitetskrise menneskeheden og verden står over for. 

 
Videnskabeligt har vi opdelt alt det levende på Jorden i en Biologisk 
Klassifikation, for at kunne holde rede på alt det vi ved eksisterer og alt 
det nye, som vi finder. 
 
Men faktisk er hovedparten af alle Jordens arter endnu ikke kendt. Selv 
om vi skønner, at der findes mellem 5 og 50 millioner arter, så er kun op 
mod 1,8 millioner arter blevet beskrevet, og har fået et videnskabeligt 
navn (altid på latin, så alle forskere ved, hvad det er for en organisme, dyr 
eller en plante, som man har med at gøre). 
 
Af alle kendte arter dominerer leddyrene. Insekterne udgør over 
halvdelen. Heraf udgør billerne ca. ¼. Planterne udgør omkring 15% af de 

kendte arter, mens hvirveldyrene kun udgør knapt 3%. Vi kender ca. 4.500 arter af pattedyr, men de 
udgør blot ¼% af alt det levende.  
 
Der findes altså mange, mange flere små dyr end store, men det rigtige antal af arter af smådyr er kun 
meget dårligt kendt. Flest dyr er sandsynligvis mellem 5 og 10 millimeter. Af de helt små arter – under 5 
millimeter - er der sandsynligvis færre, selv om de udgør meget store populationer. Det forventes også 
at være sådan, fordi de meget store populationer må skønnes at give manglende isolation, med deraf 
følgende færre muligheder for nye 
artsdannelser. 
 
Livet på Jorden er en kompleks størrelse, 
og artsdiversiteten er meget ujævnt 
fordelt Jorden over. Selv om havet 
dækker mere end 2/3 af Jordens 
overflade, så er mindre end 15% af de 
beskrevne organismer marine. Langt de 
fleste af disse arter findes på koralrev og 
kystnære områder. 

Biologisk 
klassifikation 

Domæne 
Rige 

Række / Division 
Klasse 
Orden 
Familie 
Tribus 
Slægt 

Art 
Underart 
Varietet 



Ser vi på de tropiske landområder, så finder vi her den største artsrigdom. Det gælder især i de tropiske 
regnskove. 
 
Starter vi fra Polerne og rykke ind mod Ækvator finder vi, at artsrigdommen stiger jo tættere på Ækvator 
vi kommer. Men også andre områder kan have høje artstal for bestemte organismegrupper. Det gælder 
f.eks. subtropiske områder, både større landområder og øer. 
 
Der er ikke helt klarhed over, om det er de årstidsbetingede klimasvingninger ud mod Nord- og 
Sydpolen, der er årsag til, at der er flest arter ved Ækvator, eller om det skyldes et mindre varierende 
klima over tid i troperne. Men i hvert fald betyder det, at arterne omkring Ækvator er mere 
specialiserede end nord- og sydover. 
 
Men vi har en global krise, som ikke længere kan diskuteres. Arter uddør med alarmerende fart. Uddøen 
af arter er ikke i sig selv unaturlig. Det har stået på siden livets start for næsten 4 milliarder år siden. 
Under livets udvikling – eller evolutionen, som vi kalder det, er talløse arter og mange udviklingslinier 
blevet slukket igen. 
 
Vi ved alle (her i Danmark), at dinosaurerne og ammonitterne – en blækspruttegruppe – uddøde i 
forbindelse med en naturskabt katastrofe. Det skete for mellem 65 og 66 millioner år siden, da et 
meteorit stødte sammen med Jorden. 

 
Det var i sandhed en global krise, som det tog millioner af år at overkomme. Vi kender til fem af den 
slags ”extinction events” i Jordens historie, som man kalder disse pludselige tilfælde af masseuddøen 
blandt organismerne på Jorden. 
 
Der er også langsomme omvæltninger på Jorden, som giver anledning til at nogle arter uddør og nye 
bliver udviklet. Vi mennesker er sandsynligvis selv opstået som følge af den geologiske uro, som altid har 
præget Jorden og dens liv. Uden at gå i detaljer, så er vi som art kun lige kommet ind på scenen, måske 
som følge af de klimaforandringer, som skabte en række istider over de seneste par millioner år. 
 
Nogle arter uddør simpelthen fordi deres levesteder - ”habitater”, forsvinder, eller fordi livsbetin-
gelserne ændrer sig alt for hurtigt til, at planter og dyr kan nå at tilpasse sig. 



Sjældne arter, og arter som har relativ små populationer, eller arter, som ikke har en bred genetisk 
variation, har altid en øget risiko for at uddø, når miljøforholdene omkring dem ændrer sig. 
 
Bare ophøret af den seneste istid tog livet af mange store dyr på den nordlige halvkugle, f.eks. mammut, 
sabelkat, uldhåret næsehorn og mange andre. 
 
Men den biodiversitetskrise, som vi ser i dag, er anderledes, fordi den klart skyldes tilvæksten i 
verdensbefolkningen – altså os selv – og dermed vores krav på plads og forbrug af Jordens ressourcer. 
Bare inden for de seneste 25 år, ser det ud til, at vi her i Danmark har mistet op mod 70% af alle vore 
insekter, som er livsgrundlaget for mange af vore både små og store fuglearter, flagermus og andre 
insektædende pattedyr. 
 
Bekymringen ikke blot i Danmark, men verden over, bliver stadig større, for med økosystemernes 
kollaps følger en stigende risiko for os selv. Efterhånden som naturen bliver forarmet og arterne 
forsvinder, skabes en sårbarhed, som kan sætte en stopper for vores tilstedeværelse på Jorden. Den 
igangværende Covid19-epedimi er et godt udtryk for, at noget er galt i naturen, noget, som har givet 
dette virus, som jo også er en levende organisme, vind i sejlene. 
 
Både forskere og nogle politikere ved godt, at der med en forarmet og fragmenteret natur lurer risisi, 
som kan ende med at sætte os selv ud af spillet. 
 
Vores anvendelse af Jordens ressourcer er i dag langt over, hvad naturen kan tåle. Derfor tales der også 
om en nødvendig ændring i vores måde at ”styre” verden og dens liv på. Det er nu ved at føre til 
beskyttelsesforanstaltninger, som forhåbentlig kan hjælpe os til at forblive en del af Jordens skabninger. 
 
Den viden, som vi har i dag, er for øjeblikket til diskussion, hvor for og imod vejes op mod hinanden, og 
på sigt forhåbentlig fører til en beskyttelse af naturens mangfoldighed. De faktorer, som vi ved fører til 
tab af biodiversitet, kan godt modvirkes. Det er der ikke længere tvivl om. En intensiv debat om, hvilke 



strategier der er mest hensigtsmæssige til bevarelse af biodiversiteten, er nået så langt, at vi skal til at 
finde ud af, hvordan vi så skal prioritere for at nå en beskyttelse, som ikke forarmer naturen yderligere. 
 
Der kæmpes i dag for at bevare både levesteder og arter. Der udlægges biotoper og der gennemføres 
fredninger. Botaniske og zoologiske haver søger at beskytte og opformere øjeblikkeligt truede arter og 
der oprettes genbanker, hvor f.eks. plantefrø og frossen sæd og æg bliver opbevaret som nødløsning, 
indtil der (måske) kan skabes mulighed for at udsætte dem i naturen en gang i fremtiden, eller i det 
mindste have bevaret et unikt arvemateriale, nemlig generne, hvis arterne uddør i naturen. 
 
Beskyttelsen af naturens mangfoldighed er der sat ord på gennem lovgivning og konventioner. Her er et 
lille uddrag, både med hensyn til Danmark, men også resten af verden, som bl.a. WWF og en lang række 
naturorganisationer har medvirket til over de seneste 50 år: 
   
”Vigtigst for beskyttelsen af biodiversitet er Naturbeskyttelsesloven, som bl.a. bestemmer, at de 
væsentligste levesteder — vandløb, søer, moser, heder, enge og overdrev — ikke må ændres uden 
dispensation. Bl.a. er alle danske krybdyr og padder, flere insekter og en del vilde planter fredede. Der 
kan ligeledes gennemføres særlige fredninger af hav- og landområder. Megen skov i Danmark er fredet 
efter Skovloven. Ifølge Jagt- og Vildtforvaltningsloven må der kun ske jagt på de fugle og pattedyr, der er 
fastsat jagttid for — alle de øvrige er fredede. Beskyttelsen af den genpulje, som de vilde dyr og planter 
repræsenterer, sker gennem beskyttelsen af arterne og arternes levesteder. Derimod findes der stort set 
ingen lovgivning om bevaring af danske husdyrracer og kulturplanter. Til gennemførelse af bl.a. 
Habitatdirektivet er der i Miljømålsloven, Naturbeskyttelsesloven og Skovloven fastsat særlige Natura 
2000-regler. 

Den internationale beskyttelse sker først og fremmest gennem Konventionen om den Biologiske 
Mangfoldighed fra 1992, populært kaldet RIO-konventionen, der forpligter landene til bevaring og 
bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten. Konventionen indeholder desuden bestemmelser om national 
ejendomsret til biodiversiteten, rimelig og retfærdig fordeling af den teknologiske udnyttelse af den og 
overførsel af teknologi og økonomisk bistand til ulandene. Endvidere findes der EU-regler og 
internationale aftaler, der beskytter bestemte arter af vilde dyr og planter samt levesteder, 
se Washingtonkonventionen, Habitatdirektivet, Bernkonventionen, Bonnkonventionen og Biodiversitetsk
onventionen.” 
 
Meget er altså sket siden jeg blev opfordret til at arbejde for WWF Verdensnaturfonden i Danmark. Og 
inden for de seneste 14 år har Danmark fået 5 nationalparker, noget, som i 1980 ikke lød særligt 
sandsynligt. Men det er sket, og stemningen for miljøbevaring og klimatiltag i befolkningen er gået fra 
næsten ingen ting i 1960’ne til at hovedparten af den danske befolkning i dag stiller krav gennem det 
politiske system. Ideen til nationalparker i Danmark blev født i 2001. 
 

Efter at have deltaget i oplægget til 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland helt 
tilbage i 2008 og 2009, kunne jeg endelig 
glæde mig over, at vi i 2018 opnåede at få 
”Vores Nationalpark” her i Nordsjælland. 

 
I 2020 var planen for de kommende 6 års udvikling klar, og i den fremgår det bl.a., at Nationalparken 
skal arbejde for en uddannelse for børn og unge under navnet Junior Ranger. 
 
Allerede i 2001 kom jeg hjem fra Florida, hvor jeg havde besøgt The Everglades National Park, bl.a. med 
det formål at sætte mig ind i deres arbejde med formidling til børn og unge, så jeg en Junior Ranger-
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bevægelse som en mulighed i Danmark. USA har i over hundrede år udlagt et stort antal nationalparker 
og mange naturreservater, og der er Junior Ranger-uddannelser i mange af dem. 
 
For et par år siden fik vi så den første Junior Ranger-uddannelse i Danmark, nærmere bestemt i 
Frederikshavn Kommune, hvor min naturvejlederkollega Bo Storm tog det første initiativ. Derfor var 
ideen til en nordsjællandsk pendant ikke langt borte i 2020. 
 
Netop biodiversitet og FN’s Verdensmål bliver den røde tråd i den dannelsesproces, som Nordsjællands 
Naturskole gerne vil bidrage med til børnene, når vi forhåbentlig til efteråret kan starte det første hold 
Junior Rangere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 
 

Skal dit barn være Junior Ranger? 
Vær med til optakten af en ny 
børneuddannelse i Kongernes Nordsjælland 

 
Logo for Junior Rangerne i Kongernes 
Nordsjælland er den sovende ræv 
 
Vi forventer at uddannelsen kan begynde i slutningen af august 2021 og afsluttes i juni 2022.  
 
Du kan blive Junior Ranger når du er mellem 11 og 13 år. 
 
Der optages op til 20 børn pr. hold – 10 piger og 10 drenge.  Prisen for deltagelse i programmet, som 
strækker sig fra august 2021 til juni 2022, vil være 700 kr. pr barn. – Vi inviterer til intro-møde for 
interesserede børn og forældre den 19. juni. 
 
Alle interesserede er velkommen til at få en uddybning af Junior Ranger-begrebet, formål og 
uddannelsesindhold m.v. – Vil I med til intro-dagen, så send en mail til naturborn@gmail.com senest 
den 16. juni. 
 

 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, skal du blot sende besked i en mail til naturborn@gmail.com 
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