
Månedsnyhedsbrev oktober 2021 

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

Skole, Gl. Præstevej 2, 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-instruktør 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.  

mailto:naturborn@gmail.com


 

JUNIOR RANGER I NATIONALPARK KONGERNES 
NORDSJÆLLAND 

Det første hold Junior Rangere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland er kommet 
godt fra start. Den 28. august havde vi den første egentlige kursusdag. Konservator 
Peter Sunesen fra Naturværkstedet i Gentofte fortalte om udstopning af dyr og 
fugle. Om regler og lovgivning, og om uddannelsen til konservator. 

Søndag den 19. 
september var 
Lystfiskerforeningen 
I Sørup vært ved en 
fin fisketur på Esrum 
Sø, hvor der kom 
fisk på krogen. 

Turen gav et godt indblik i biologien i de ferske vande. Selv om det ikke blev de store mængder af fisk, så var det en 
fantastisk tur, som blev afsluttet med dissektion af et par af de indbragte aborrer. De øvrige fisk blev sendt tilbage i 



søen, mens der blev lavet Ratatouille og fisk på bål. – Aborre smager rigtig godt. Faktisk kedeligt at de bliver 
eksporteret til fjern-østen, frem for at indgå i den danske kost. 

 

Torsdag den 23. september var Øresundsakvariet vært da Junior Rangerne udforskede vores salte vande. Trods vind 
og vejr blev dagen fantastisk, med vodtræk og studier af de mange fisk og krebsdyr, som findes på kanten af Kattegat 
og Øresund. 

Foreningen Nordsjællands Naturskole 

Kontoradresse: Betulavej 44, 3200 Helsinge 
TLF.: 20169928 naturborn@gmail.com 

  CVR: 41115009 
Kursusadresse: RAMhuset, Ramløse Skole, Gl. Præstevej 2, Ramløse, 3200 Helsinge 

 
For børn (og forældre) mellem 0 og 5 år 
Søndage fra kl. 10:30 til 13:00 

 

 
For børn mellem 6 og 11 år 
Søndage fra kl. 13:00 til 16:00 
 

Skovtroldene og Naturdetektiverne har 
kun ét almindeligt møde i oktober, 
nemlig søndag den 3. oktober. 
Fredag den 15. oktober mødes vi kl. 16 
ved Kulsvierhytten i Aggebo Hegn.  
 
Vi overnatter i shelter natten 
mellem den 15. og 16., og 
afslutter efter frokost den 16. Prisen er 50 kr. pr. deltager Alle er velkommen, også selv om 
du måske ikke er blevet medlem endnu. – Tilmelding på mail nødvendig! 
 
Der optages højst 20 børn på holdene, herefter vil der være venteliste. 
Mødestedet den 3. oktober er P-pladsen ved Asserbo Slotsruin. 



Husk at… 
tage en madpakke med, når du deltager i 
Skovtrolde- eller Naturdetektivernes 
aktiviteter. - 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 

 
 

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

• For Skovtroldene er kontingentet 200 kr. årligt. 
Desuden skal én forældre være medlem af 
foreningen. Her er medlemskontingentet på 
100 kr. årligt. 

 
• For Naturdetektiverne er kontingentet 200 kr. 

årligt. 
 

• For alle fra 11 år er medlemskontingentet på 
100 kr. årligt. 

 
• Første gang du deltager i en aktivitet udfyldes et 

tilmeldingsskema med de nødvendige 
oplysninger. 

 Kassereren opkræver herefter kontingent via mail. 
 

 
Er du medlem af Nordsjællands Naturskoles forening, så er du også medlem af… VELKOMMEN TIL RAM-HUSET I RAMLØSE RAMhuset er Ramløses kultur- og aktivitetshus. Det er beliggende ved Ramløse Skole. RAMhuset rummer foreningerne Ramløse Husflid, Kunstværkstederne og Nordsjællands Naturskole. Herudover danner huset ramme om en café med skiftende arrangementer og aktiviteter. 
Du kan altid se RAMhusets program og nyhedsbreve her: https://ramhuset.dk/  
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”Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland ved nat” 

Gribskov og Esrum sø 

FULDMÅNETUR onsdag den 20. oktober. 
Vi mødes på P-pladsen ved Esrum Møllegård. 
Natur- og kulturvandring i omkring Esrum. 

Tid: 19:00 til ca. 21:30 
Pris: Alle over 13 år – 50 kr. Betales ved turens start. 
Guide: Naturvejleder Niels Henriksen – HUSK TILMELDING: naturborn@gmail.com  
I 1151 kommer en gruppe munke vandrende syd fra, og møder landskabet og skoven ved søen, og 
tager det første spadestik til Esrum Kloster for 870 år siden. Efter 409 år takkede munkene af, og 
drog til Sorø. Af klosteret findes i dag kun rester fra en længst svunden tid. 
Gad vide om munkene kom ved fuldmåne, ligesom vi vil gøre på denne oktober aften i 2021? 
Historien ligger derude. 

Fuldmåne over søen. Kom med og få historien om de skiftende tider i Nordsjælland.  

 

Af naturvejleder Niels Henriksen 

”Den femte og sjette massedød” 
Lad os kort se på de foregående tilfælde af massedød: 

Livet på Jorden, som synes at være opstået for lidt under 4 milliarder år siden, har været 
udfordret flere gange i den mellemliggende tid. ”Den første massedød” sker ved overgangen 
fra Ordovicium og Silur for mellem 450-440 millioner år siden. 

”Den anden massedød” finder sted mellem 377 og 360 millioner år siden. Den skyldtes 
sandsynligvis store klimatiske svingninger. 

”Den tredje massedød” indtræffer ved overgangen mellem Perm og Trias for 252 millioner år siden (måske den 
værste af alle?) 

”Den fjerde massedød” sker for ca. 200 millioner år siden mellem Trias og Jura. 

Før den fjerde hændelse, for omkring 245 millioner år siden, i Trias, voksede en særlig gruppe af hvirveldyr frem på 
Jorden, som har fanget de flestes opmærksomhed i nutiden. - Det er naturligvis dinosaurerne. Nogle klarede sig 
gennem ”Den fjerde massedød”, og blev dermed en stor gruppe af hvirveldyr gennem mange millioner af år. 

De største af dem har nok vakt mest opsigt, f.eks. Tyranosaurus 
rex, som menes at have været et frygteligt rovdyr, men det er der 
dog delte meninger om blandt forskere. 

For snart 66 millioner år siden blev Jordens liv næsten udslettet, 
under det, som vi kender som ”Den femte massedød”! 

Lad os begynde med én af flere muligheder, som kan have 
medvirket til ”Den femte massedød”. 

En af mine bekendte, geologen Hans Jørgen Hansen, har i mange 
år arbejdet med en teori, som handler om vulkaner og bevægelser 
i jordskorpen, som en mulig årsag til datidens massedød. 

Den kan læses her: https://dokodoc.com/t-grnsen-for-65-millioner-r-siden-hans-jrgen-hansen-geologis.html  

https://www.facebook.com/niels.henriksen.3?__cft__%5b0%5d=AZV6H9Acku7RlciiGqMAlTDuqxeXp-1tmqAOUz_Jb4WsTVqZ5jt0bRKXxJix51e-QScshIcbmLPBP4Wi2GYtikyn4vxqGt-bXaFNvHjmCBED8dPC2mFwYfK7UlmmbKUFeV4&__tn__=-%5dK-R
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Hans Jørgen Hansen og jeg lavede sammen et par kursusdage, hvoraf den ene var en ekskursion til Stevns Klint, hvor 
vi så på fiskeleret i kalkklippen. Men det ligger efterhånden en hel del år tilbage. Fiskeleret var et af hovedemnerne, 
fordi netop det markerer ”Den femte massedød”. – Grænsen mellem liv og død den gang! 

Jordens liv er faktisk både robust og skrøbeligt på én gang. Og livet klarede sig, men kun lige. 

Det der skete ved K/T-grænsen, som man kalder den geologiske overgang mellem Kridttid og Tertiærtid var en 
katastrofe for Jordens liv. Videnskabsmænd anslår i dag, at omkring 75 % af alle Jordens millioner af organismer 
bukkede under for 65,5 millioner år siden. 

Den teori, som for øjeblikket synes at have flest tilhængere er, at Jorden blev ramt af en meteorit på mindst 10 
kilometer i diameter. Og man mener, at utallige arter af planter og dyr på et splitsekund blev sendt i døden, for aldrig 
mere at blive set. I dag er der kun nogle spor tilbage af nogle af dem i klippelag rundt om i verden. 

Hvis vi følger meteorit-teori, så kan ild og vand i øjeblikket og ekstrem kulde i årerne efter det katastrofale nedslag, 
som menes at have fundet sted på kanten af den Mexicanske Golf, nærmere betegnet nær byen Chicxulub på 
Yucatán halvøen, have startet massedøden. 

En tyk støv- og sodsky skulle så, efter nedslaget, have indhyllet Jorden, sandsynligvis i årtier, og dermed have lukket 
af for Solens livgivende lys. 

Noget af det, som skiller forskere, er hastigheden, hvormed den store uddøen skete, og her mener Hans Jørgen 
Hansen, at der er noget som halter. 

En af grupperne af store dyr, som bukkede under, var dinosaurerne, som vi ved relativt pludseligt forsvandt efter at 
have udviklet sig på Jorden gennem mange, mange millioner af år. Det skal lige med, at mange arter af dinoer 
allerede var forsvundet – uddøde – før K/T-grænsen. 

Men masser af andre dyr og planter forsvandt også. Herunder nogle af de aller mindste, nemlig plankton. 

De færreste forestiller sig nok, at de små bitte encellede planktonorganismer i aller højeste grad er nødvendige for 
livet på Jorden. Og det var især de havlevende planktonorganismer, som Hans Jørgen Hansen har interesseret sig for. 

Fiskeleret, som er synligt på Stevns Klint, viser K/T- grænsen mellem to 
perioder af Jordens geologiske historie. Fiskeleret indeholder høje 
koncentrationer af stoffet iridium, som kan komme fra meteoritter. 

 

Næsten alt hvad der ses på billederne herover, er kalksten, som er produceret af planktonorganismer både før og 
efter at meteoritten ramte Jorden. 

Indtil meteoritten menes at have lagt det meste af Jorden øde, havde vi, geologisk set, Kridttid, som tog sin 
begyndelse for 145,5 millioner år siden og slutter relativt brat for 65,5 millioner år siden. Den følgende geologiske 
periode benævnes Palæogen. 



Selv om mange tænker sig, at det er vores skove, som giver den fornødne ilt, så vi alle kan trække vejret, så er havets 
plankton den største iltproducent på Jorden, og sådan var det også for 66 millioner år siden. 

Det er faktisk også mange af de små organismer, som medvirker til at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren. 
Hvordan så det? Planteplankton indeholder klorofyl - en masse små ”kemiske fabrikker”, som ved hjælp af 
fotosyntese omdanner CO2: 6 CO2 + 6 H2O = C6H1206 + 6 O2. 

Gennem fotosyntesen omdanner planterne solenergi til kemisk energi. De så at sige ”lever” af Solens stråler, og gør 
det derved muligt for andre organismer at spise dem, og på den måde få del i energien fra Solen. 

Planternes affaldsproduktet ved fotosyntesen er O2, altså den ilt, som vi indånder for at kunne leve og omsætte de 
fødeemner, som vi har indtaget. 

CO2 er et af affaldsprodukterne fra vores fødeemner, og dermed er ringen sluttet hvad ånding angår. Men CO2 i 
atmosfæren kommer ikke bare fra udåndingsluften fra de levende organismer på Jorden, for så havde det været 
nemt nok alt sammen. 

- Vulkaner, skovbrande og 
menneskers afbrænding af fossilt 
brændsel er afgørende spillere i 
forhold til CO2-indholdet i 
Jordens atmosfære. Jorden søger 
hele tiden at holde en balance i 
mængden af frit CO2. For lidt og 
for meget giver konsekvenser på 
forskellige niveauer. 

Kulstofkredsløbet, som ses her, 
var og er vitalt for Jorden og alle 
de levende organismer, som den 
huser. 

Vi kan se, hvordan de mikroskopiske organismer i verdenshavene I tidligere tider har trukket CO2 ud af atmosfæren, 
fordi de har dannet kalkskeletter om sig. 

Kalkklipper, f.eks. Møns og Stevns Klinter, er dannet af myriader af mikroskopiske kalkskeletter fra de små bitte 
plankton-organismer, der gennem årmillioner er sunket ned gennem havvandet, hvor de er blevet deponeret på 
bunden af havet, efter at de døde. 

Mikroskopiske rester af de kalkskaller, som har dannet 
Møns og Stevns klinter. 



Alle disse små skaller er faktisk blevet til en del af det grundfjeld, som skjuler sig under Danmarks overflade. Nogle 
steder er kridtlagene helt op mod to kilometer tykke. 

Alle de små bitte mikroskopiske stumper af tidligere tiders planter og dyrs kalkskaller har indbygget C eller kulstof, 
som er lejret i alle former for kalkklipper, lige fra marmor til skrivekridt. 

Som kulstofkredsløbet ovenfor viser, så bindes enorme mængder af kulstof som kalkklippe. Det har givet et rimeligt 
stabilt CO2-regnskab gennem hundrede millioner af år. 

Ud over de små kalkskeletter, så er der også gennem Jordens historie blevet ”fanget” mange andre plantedele, store 
som små, i undergrunden, hvor de har undergået kemiske forandringer under enormt tryk, så de er blevet til stenkul, 
olie og gas, det, som vi under ét kalder for fossilt brændsel. 

Fortidens mennesker har helt sikkert kendt til både kul, olie og gas. Jordens øverste lag (Lithosfæren, som går fra 
overfladen og ned til 60 kilometers dybde) ændres hele tiden. Gennem sprækker eller erosion er lag, som måske har 
ligget dybt nede gennem hundrede millioner af år, kommet så tæt på overfladen, at mennesker har kunnet finde og 
udnytte dem i forhistorisk tid. Det har dog kun været i meget lille skala. 

Først da den teknologiske udvikling for alvor kom i gang for lidt over 300 år siden, blev det muligt for mennesket at 
komme til de fossile brændstoffer for alvor. Siden da er menneskehedens forbrug kun gået i en retning – op, op, op! 

 

Sideløbende med det teknologiske ”mirakel”, hvor vi har fået næsten uudtømmelige ressourcer til rådighed, så er 
Jordens befolkning eksploderet. For 250 år siden formoder vi, at der var omkring 800 millioner mennesker fordelt 
over hele kloden. Nu nærmer vi os 8.000 millioner. 

Det betyder et stigende pres på 
alle Jordens ressourcer, og i den 
300-årige periode, som jeg lige 
nævnte, har ført til, at vi med 
afbrændingen af fossile 
brændstoffer nu er nået til et 
udslip af CO2, som på årsbasis 
langt overgår, hvad alle Jordens 
vulkaner sender ud i atmosfæren. 

 – Og den går ikke, da CO2 er en 
såkaldt drivhusgas, som Jordens 
overskudsvarme ikke kan slippe 
forbi på sin vej ud i 
Verdensrummet! 

Skemaet her til højre viser 
temperaturstigningerne fra 1850 
0g frem til i dag. 



Som det allerede har været kendt siden 1990-erne, så stiger mængden af CO2 i atmosfæren drastisk, og har allerede 
skabt store temperaturstigninger, og dermed klimaforandringer, som har sat processer i gang, der snart kan blive så 
voldsomme, at livet på Jorden kan gå en masseuddøen i møde, som den, der fandt sted for 66 millioner år siden. 

Trods vores viden om, at dette her vil kunne gå galt, så viser eksperternes studier, at vi nu er på et meget farligt 
niveau med hensyn til temperaturstigning på globalt plan. Og ved at nærstudere mere end 100 landes klimaplaner, 
står det klart, at det går den gale vej. - Intet af det vi gør, er nok! 

De videnskabsfolk, som arbejder med klima problematikken slår fast, at vi frem til 2030 skal reducere vores CO2-
udledning med 45 %. 

Desværre ser det ud til, at der ikke vil blive bremset op. Det ser nærmere ud som om, at udledningerne af 
drivhusgasserne vil stige med omkring 16 %, og dermed give anledning til en temperaturstigning helt op til 2,7 grader 
Celsius inden 2030. 

Der er videnskabelig enighed om, at temperaturen ikke må komme over 2,0 grader Celsius. Fortsætter den negative 
spiral er der udsigt til voldsomme forandringer på Jorden inden for meget kort tid. Vi vil se dyr og planter forsvinde i 
hastigt stadig stigende tempo. Forudsætningen for, at vi er i gang med at skabe grundlaget for planetens ”Sjette 
massedød” er dermed overhængende. 

Der er ganske vist i de seneste år kommet et skift i opfattelse af, hvad vi kan tillade os her i Danmark, men det er slet 
ikke nok med Danmark alene. Men vi kan håbe, at verdens politiske ledere tager sig sammen, næste gang de mødes. 
Følg med, og tænk også over, hvad du skal kræve af dig selv og de lokale politikere, som du skal vælge i november i 
år! – Husk, at der skal reduceres med 45 % nu og her… 

Husk det nu. Du kan og bør sætte dit klimaaftryk ved det kommende kommunalvalg. Find lige ud af, før du sætter 
krydset, hvem af de opstillede kandidater i din kommune, der oprigtigt vil arbejde for øjeblikkelige tiltag på 
klimaområdet. - Der er kun 2 valgperioder tilbage før det bliver 2030! 

COP26 
FN's klimakonference i 2021, også kendt som COP26, er den 26. FN's klimakonference. 

Den er planlagt til at blive afholdt i byen Glasgow, Skotland mellem 31. oktober og 12. november 2021, under 
Det Forenede Kongeriges formandskab. 

 

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