
Månedsnyhedsbrev – juli 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 
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. 
 
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 næste side). 

 
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? 

 
Ingen møder i juli og august. Vi begynder igen i september. 

Programmet for 2021/2022 kan fås ved at sende 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. 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland ligger spred ud over 5 nordsjællandske kommuner, fra Halsnæs 
Kommune i vest og Helsingør Kommune mod øst. Imellem finder vi Gribskov Kommune og syd for, 
Hillerød og Fredensborg Kommuner. 
 
Nordsjællands Naturskole har i de seneste 39 år arbejdet for at give borgerne i de 5 kommuner 
oplevelser og en bred viden om natur og miljø, samt beskrive og vise dem Nordsjællands unikke 
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kulturhistorie frem. Vi har haft utallige børn og unge med på ture, opdagelser og lærende aktiviteter i 
naturen. 
 
Naturskolen har indgået partnerskab med Nationalparken her i 2021. Derfor er det også naturligt at 
videreføre de mange foregående års arbejde gennem en Junior Ranger-uddannelse, som er et af de 
projekter, der er beskrevet i Nationalparkplan 2020-2026. 
 
Vi ønsker med uddannelsen at give børn og unge en platform, hvor 
igennem de møder andre med interesse for naturen og dens 
mangfoldighed. Efter uddannelsen vil børnene have mulighed for at 
indgå i grupper, som kan medvirke ved begivenheder og projekter, som 
Nationalparken har behov for. 
 
Vi forventer at Junior Rangerne på sigt vil kunne indgå i såvel dansk som 
internationalt samarbejde inden for natur, miljø, biodiversitet og kultur. 

Formålet med Junior Ranger-uddannelsen er derfor at give børnene en solid læring og dannelse 
omkring  natur og miljø, så de bliver bedre rustet til… 

• at erhverve sig viden om samspillet mellem dyr og planter, samt viden om biodiversitet 

• gennem træning at erhverve sig formidlingsmæssige evner, som undervejs kan testes af på 
hverandre. 

• at kunne agere som naturambassadører for deres klassekammerater 

• at kunne hjælpe deres mindre skolekammerater i indskolingen til en større naturviden 

• at kunne bidrage med natur- og miljøviden i de dele af kultur- og friluftslivet, hvor de indgår til 
dagligt 

• at kunne inspirere til større natur- og miljøforståelse blandt familier og venner 

Der ligger også i Junior Ranger-uddannelsen et ønske om at bidrage til, at børnene får øget 
selvtillid, og derved opnår     gode sociale kompetencer, som gør dem i stand til at give deres 
opnåede viden fra sig. Uddannelsen bliver gennemført af kompetente formidlere, som kommer 
fra forskellige områder på natur- og  miljøområdet, f.eks. biologer, naturvejledere, konservatorer, 
jægere, geologer m.fl. 

 
Den 19. juni havde vi et godt intro-møde for interesserede børn og forældre, hvor formålet og den 
foreløbige plan blev gennemgået. Det var herligt at opleve den begejstring, som de kommende Junior 
Rangere mødte frem med, og der venter da også et meget spændende indhold, når uddannelsen for 
alvor går i luften med et formøde lørdag den 21. august, hvor vi har inviteret Danmarks naturnørd nr. 1: 
Sebastian Klein, som kommer og giver et godt oplæg før den første kursusdag lørdag den 28. august. 
 
Vi forventer at programmet kommer til se sådan ud: 
Lørdag den 28. august 2021:  Besøg af en konservator 
Mandag den 20. september:  Vi møder havbundsdyr (Øresundsakvariets skoletjeneste) 
Mandag den 18. oktober:  Vi lærer om truede dyr og biodiversitet (Zoo, København) 
Lørdag den 20. november  Vi rammer plet (jagt og etik) 
Lørdag den 15. januar 2022:  Fuglene har brug for os (Ornitologisk Forening) 
Lørdag den 12. februar:  Nattens stjerner (Observatoriet i Tisvilde) 
Lørdag den 12. marts:  På opdagelse i foråret 
Lørdag den 9. april:  Planter og dyr (biodiversitet i landskabet) 
Lørdag den 7. maj:  Om geologi (strandsten og ledeblokke m.m.) 
Lørdag den 4. juni:  På tur gennem kulturlandskabet og historien om os 
Weekend, den 10.-12 juni:  Junior Ranger tager på overlevelsestur/ Junior Ranger står på egne ben 



Vi har stadig ledige pladser på 
holdet, som højst kan være på 20 
børn mellem 11 og 13 år. 
 
Skal dit barn med på uddannelsen, 
må vi have en ansøgning fra dig 
senest den 15. juli. Du kan rekvirere 
et skema ved at sende en mail til 
naturborn@gmail.com  

 
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 lørdag den 24. juli  
Vi mødes på P-pladsen ved Tegners Museum, 
Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle. 
 
Natur- og kulturvandring i statueparken og ”Rusland”. 
Tid: 20:30 til ca. 22:30 
Pris: Alle over 13 år – 50 kr. Betales ved turens start – HUSK 
TILMELDING: naturborn@gmail.com  
Guide: Naturvejleder Niels Henriksen 
 

Praktiske oplysninger: 
Hele arrangementet foregår udendørs, men husk Corona-pas/test. Påklædning:  Efter vejret, samt godt 
fodtøj, gerne vandtæt. 
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TV Nordkysten har sendt os en optagelse fra starten af juni, som du kan se på linket her. 
I udsendelsen kan du se lidt om naturens urter og hvordan du laver et bål. Du kan også se lidt om træer 
og buske og andre naturforhold: 
https://www.facebook.com/groups/428199671035811/posts/1128688197653618/?comment_id=11294394142451 
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Insekterne på Jorden 

Af Naturvejleder Niels Henriksen 
 
I nyhedsbrevet for juni handlede min lille artikel om 
biodiversiteten på Jorden, fordi vi i vores tid mister massivt 
mange af Jordens organismer. 
 
Vi hører ofte om store pattedyr, som enten er på randen til 
at uddø, eller allerede er forsvundet, for aldrig mere at blive 
set. 
 
På billedet ser vi et skelet af en urokse, som tidligere har 
levet i Danmark. I Jægerstenalderen var den et meget vigtigt byttedyr, og mange af de skeletter, som er 
fundet i vore moser, bærer vidnesbyrd om det i form af pilespidser i knoglerne. 
 
Sidste gang et menneske så en levende urokse var i Polen, hvor verdens sidste eksemplar af dette 
majestætiske dyr blev dræbt i 1627. 



Uroksen er blot ét af mange højere pattedyr, som er forsvundet for evigt. 
 
Insekterne er meget, meget mindre end en urokse eller en pungulv eller neandertaler-mennesket. Men 
de spiller en enorm rolle for biodiversiteten eller den biologiske mangfoldighed på Jorden. 
 
Solsystemet blev dannet for omkring 4,5 milliarder år siden, og vi har gransket Jorden og dens udvikling 
siden mennesket opstod. For at holde rede på det, som man finder i gamle bjergarter, har man opdelt 
den geologiske historie i tidsepoker. Den epoke, hvor insekterne dukker op kaldes Devon. Videnskaben 
har defineret Devon-perioden således: Fra 416,0 til 359,2 millioner år siden, hvor Karbon begynder. 
 
De første insekter lignede dog ikke fluer, myg, bier o.s.v. De var nærmest sølvkræ-
agtige dyr, som gennem Devon udviklede sig til mangfoldige nye arter. 
 
 - Hvordan definerer vi insekter? - Selve ordet insekt kommer fra latin: Insectum , som 
er dyr, helt anderledes en hvirveldyr. Insekterne hører til under rækken leddyr . Til 
forskel fra os, så bærer insekterne deres skelet uden på kroppen. Det er et ydre hudskelet, som består af 
kitin, som består af en slags sukkerproteiner. – Vores skelet består derimod af kalk. 
 
Insekternes krop består af tre led – hoved, bryst og bagkrop. På hovedet sidder et sæt følehorn eller 
antenner. Ofte har insekterne store sammensatte øjne. Nogle kan have flere tusinde små øjne i det vi 
ser som ét stort øje. På hovedet sidder også munden – ikke en mund som vores, men en række 
forskellige mundværktøjer, som er specialiserede i forhold til, hvad de spiser. På brystet – det andet led 
– sidder seks ben og for det meste to par vinger. Bagkroppen består også af en række bevægelige dele, 
og det er også her at insekternes åndedrætsorganer sidder. 
 
Insekterne er den mest artsrige og forskelligartede dyregruppe på Jorden. De findes i næsten alle 
miljøer, endda på sne og is på høje bjerge o.s.v. De findes i ferskvand, men ikke i havet, hvor 
krebsdyrerne er fremherskende. 
 
Der er beskrevet nær ved en million arter, men man formoder, at der findes op mod fem millioner arter. 
Indtil nu kender vi altså kun omkring en femtedel af alle disse arter. 
 
Og måske kommer vi aldrig til at se de fire millioner ukendte arter, samt mange af de hidtil kendte, for 
noget tyder på, at der i øjeblikket sker en markant tilbagegang af insektarter Jorden over. 
 
Biodiversiteten falder voldsomt! - I min ungdom var der altid et klistret lag af smadrede insekter på 
bilernes forruder. Nu i 2021 er det kun ganske få insekter der rammer forruden i løbet af sommeren. 
Hvordan kan det være? 
 
Faktisk er insekterne af alle dyr de mest truede. Mere en 40% af Jordens insektarter er simpelthen 
udryddelsestruet på grund af ændringer i deres levevilkår. Det anslås at den samlede biomasse af alle 
insekter falder med mellem 2% og 3% om året, målt for hele Jordens insektbestand. Det sker selv om 
nogle fluer og kakkelakker synes at øges. 
 
Hvis man sammenfatter nedgangen i insektpopulationerne, viser det sig, at det skyldes ødelæggelse af 
levesteder. Det hænger sammen med intensivt landbrugsdrift med et omfattende brug af pesticider og 
herbicider. Herbiciderne tager livet af mange af de planter, som insekterne skulle have levet af. Hertil 
kommer en række andre faktorer, som f.eks. urbanisering, altså stærkt voksende byer, forurening og 
klimaændringer. 
 



Ud over de nævnte faktorer, så har klimaændringerne også gjort det muligt for eksotiske arter at 
udkonkurrerer lokale populationer ved at påføre dem parasitter og sygdomme, som de stresses af, eller 
bukker under for. 

 
Mange undersøgelser underbygger, at det forholder sig sådan. Insektdøden er 
indiskutabel, og lynhurtige fald (eller sammenbrud af populationer) er mange 
steder sket på under 25 år. 
 
Her i Danmark er mange mennesker gået på barrikaderne for at hjælpe 
insekterne tilbage igen. Der handler om nogle af de hårdest ramte arter og 
populationer af vilde bier, sommerfugle, natsommerfugle, guldsmede, 
vandnymfer og biller. 
 

En ting er sikker. Hvis ikke vi skaffer biodiversiteten bedre vilkår, så vil det føre til meget farlige 
sammenbrud i vitale økosystemer Jorden over. Respekten for livet og dets kredsløb skal tilbage og fylde 
meget mere i vores bevidsthed. 
 
Derfor er det heller ikke pjat, når mange danskere netop nu søger at genskabe biodiversiteten i 
landskabet ved at få deres politikere til at tage stærke beslutninger om at bevare insekternes levesteder 
og stoppe brugen af pesticider og herbicider gennem regler og lovgivning. – Og det kan ikke gå for 
stærkt! 
 
Ligesom klimamål skal reducere udledningen af drivhusgasser, så skal der sættes ind overfor 
ødelæggelsen af levesteder for alle dyr – altså også de arter, som vi har søgt at bekæmpe gennem de 
seneste 100 år. 
 
Jorden er en bio-oase i Rummet, hvor der har eksisteret liv i næsten 4 milliarder år, og alt det levende 
udgør grundlaget for, at Jorden kan huse liv. – Mennesket er blot én art ud af måske op mod 50 
millioner arter. Hvis ikke vi lærer at tilpasse os, så skal vi nok få det at mærke. - Hvad du tænker og gør 
for at nedbringe truslerne mod insektlivet kan blive afgørende for, ikke bare for insekternes fortsatte 
eksistens, men sandelig også for vi menneskers. 

 
 
Hvor ville det dog være trist, hvis fremtidige generationer 
af børn skulle lære om Jordens insektliv gennem fossiler i 
rav… 
 

 

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