
 



 

1 

 
 
 
 
 

F O R O R D 
Samsø Naturskoles årlige rapport har som formål at orientere bredt om naturskolens og Naturafdelingens aktiviteter. 
Rapporten omtaler eksempler på årets aktiviteter og giver nogle bud på i hvilken retning, naturskolen udvikler sig. 
Årsrapporten udsendes til lokale institutioner og andre samarbejdspartnere, foreninger repræsenteret i Grønt Råd, 
Kommunalbestyrelse og presse m.fl. Årsrapporter kan desuden læses på Samsø Naturskoles - og Samsø Kommunes 
hjemmesider.  
 
Rapporten er udarbejdet i februar, 2019  
Bjarne Manstrup, leder af Naturafdelingen 
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Ved årsskiftet 2017-2018 flyttede Naturafdelingens myndighedsopgaver administrativt til Teknisk afdeling og som en 
følge heraf, blev Naturafdelingen reduceret med en medarbejder. Naturafdelingens kerneopgaver er herefter 
naturformidling på Samsø Naturskole og på Blå-Flag Center ”Landkrabben”, praktisk naturpleje med dyrehold, 
vedligeholdelse af stier og markinformation, vandløbsvedligeholdelse samt en række andre driftsopgaver. 
Naturafdelingen indgår desuden i en række naturprojekter og er sekretariat for Samsø Kommunes Grønt Råd.  
Ændringen resulterede i, at der ikke var kapacitet til at gennemføre ”Naturlejr” i sommerferien. Bortset fra det kunne 
afdelingen opretholde et uændret aktivitetsniveau. 
 
Formålet med naturskolens 
aktiviteter 
 

 

Samsø Naturskole er tilknyttet den danske naturvejlederordning.  
De nationale formål for naturvejledning er: 
 at styrke befolkningens forståelse for natur - herunder biologisk mangfoldighed 

samt miljø og kulturmiljø 
 at styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftsmæssige aktiviteter 
 at fremme befolkningens direkte inddragelse og indflydelse i natur- og 

kulturmiljøforvaltning 
 at inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil 
 
Naturvejledere opfordres til at indberette aktiviteter til Friluftsrådet. Seneste nationale 
opgørelse er fra 2017, hvor 155 naturvejledere indberettede ca. 10.000 arrangementer 
med ca. 425.000 deltagere. 
Naturvejlederes arbejds- og ansættelsesforhold varierer meget. De fleste er ansat i 
kommuner og kan i visse tilfælde have meget målrettet fokus på førskoleområdet, 
sundhedsområdet eller lokale folkeskoler. Naturvejledere kan også være ansat af 
interesseorganisationer som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
jægerforbund eller Dansk Ornitologisk Forening. 
 
Samsø Naturskole har siden etableringen i 1986 tilstræbt at dække ”hele paletten” og 
opnå det bredest mulige samarbejde med lokale institutioner, foreninger og 
turisterhverv. Naturskolens primære målgrupper er lokale og tilrejsende skoler og 
institutioner, øens lokalbefolkning og turister. Herudover kan alle med interesse for 
Samsøs natur kontakte naturskolen for særlige aftaler om arrangementer. 
 

 
På den årlige Samsø Råvarefestival præsenterer Naturafdelingen både naturpleje og naturskoleaktiviteter. 
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Aktiviteter for lejrskoler 
 

Fælles for alle lejrskoleforløb er, at turen skaber helt nye rammer og muligheder for 
undervisning. Elever og lærere rejser ofte til en fremmed egn i landet, og man er 
sammen 24 timer i døgnet. Dialogen mellem skole og naturskole inden besøget er 
meget vigtig. Lærerne ved en masse om klassen, deres hverdag og elevernes 
kompetencer, og naturvejlederne har opbygget en stor viden om Samsøs natur og har 
et bredt udvalg af aktiviteter og metoder. De fleste lejrskoler efterspørger først og 
fremmest en unik naturoplevelse, solid faglighed og meget gerne høj deltageraktivitet. I 
praksis har det mindre betydning hvilke faglige emner, der inddrages. 
 
De fleste besøgende lejrskoler er fra 4. til 7. klassetrin. For år tilbage var et 
lejrskoleophold næsten altid fra mandag til fredag. I dag er de kortere, og klasser slås 
ofte sammen til store hold. Der er en markant ”overrepræsentation” af besøg fra 
private skoler. Det er ikke almindeligt, at klassens faglærere i Natur/teknologi, biologi 
og geografi deltager i lejrskolen. Lejrskolesæsonen forløber i maj - juni og august - 
september. I 2018 var årets sidste besøg af lejrskole dog så sent som d. 31. oktober. 
Naturskolen havde i 2018 besøg af 57 lejrskoler. 
 

Hvad bemærker de 
besøgende særligt? 
 

”Er det jeres geder?” – er nok det spørgsmål vi oftest bliver mødt med, når en lejrskole 
ankommer. 
 
”Gutefårene” tiltrækker sig altid stor opmærksomhed, og de indgår som en naturlig del 
af velkomsten ved mange arrangementer.  
Mange besøgende kommenterer desuden naturskolens fantastiske beliggenhed og 
udsigten over fjorden. Inden døre er det især udstillingens store landskabsmodel af 
Samsø og naturskolens samling af fugle, der kommenteres.  
 
Turister fremhæver, at de på ture med naturvejleder oplever meget mere, end de gør 
på ture på egen hånd, og at de får kendskab til hidtil ukendte steder. Det bemærkes og 
værdsættes af rigtig mange besøgende, at naturskolen tilbyder gratis og spændende 
aktiviteter, som hele familien kan deltage i. 
 

 
Levende dyr tiltrækker stor opmærksomhed. 

 

 
- og det samme gør naturskolens samling af kystfugle 
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Offentlige ture og aktiviteter 
 

Naturskolen gennemfører arrangementer hele året men flest i sommermånederne. 
Første offentlige arrangement i 2018 blev gennemført i februar, hvor naturskolen 2 
dage i vinterferien blev indrettet til værksted for fremstilling af fuglekasser og 
foderkogler. Årets sidste tur midt i december var en sten- og geologitur til stranden og 
kystskrænterne på nordvest Samsø. 
Sommerens aktivitetsprogram blev indledt med Fuglestemmetur i Brattingsborg Skov 
midt i maj. I de følgende par måneder blev der afholdt 35 offentlige arrangementer. 
Der er efterspørgsel på både aktiviteter for hele familien med høj deltageraktivitet - 
f.eks. værkstedsaktiviteter, krabbejagt i Lillehavet, og der er efterspørgsel på mere 
fagspecifikke ture om f.eks. sten, svampe, fugle, botanik og ture til områder med en 
helt særlig natur eller kulturhistorie. Offentlige ture varer ofte 2-3 timer eller mere. I 
2018 forsøgte naturskolen med en 1-times aftentur til Kanhavekanalen. Blandt 
deltagerne var der flere dårligt gående, der gav udtryk for, at det netop var den korte 
tur, der gjorde det muligt for dem at deltage.  
Der blev i alt afholdt 42 offentlige ture med i gennemsnit 42 deltagere. 
 

 
Feriemedhjælper i sommerferien, biolog Maja Møholt er 
specialist i gødningsbiller og andre ”møgdyr”. Disse 
kompetencer kom i spil på ture i Nordby Bakker. 
 

 
I sommerferien arrangerede naturskolen flere temadage 
om naturpleje. 

 
Når arbejdet skaber tanken … 
Naturskolen har gode erfaringer med familieaktiviteter, hvor deltagerne fremstiller et ”produkt” som f.eks. en 
jagtamulet af gevir og horn, et rav- eller stensmykke, et måltid mad eller en fuglekasse. Værkstedsaktiviteter fylder 
derfor mere i programmet i dag end tidligere. Ved værkstedsaktiviteter er formen er uformel, børn og voksne 
samarbejder, og den naturfaglige formidling tager udgangspunkt i de spørgsmål, der dukker op under processen.  
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Der fremstilles fuglekasser med en lokal skoleklasse i  
sløjdlokalet på Samsø Skole 

 
 

 
  - og i fårestalden på Samsø Naturskole ved et offentligt 
arrangement. I 2018 indgik fremstilling af fuglekasser også i 
sommerferiens aktivitetsprogram 
 
 

Krogerup højskole 
 
 

Den meget internationalt orienterede højskole i Krogerup har i en årrække været fast 
bruger af naturskolen – i 2018 både i april og oktober.  
Begge besøg på naturskolen indeholder et kort fagligt oplæg om kommunens 
naturforvaltning, nærkontakt med gutefårene og tømning af ruse. Mange af deltagerne 
har meget lidt - eller slet ingen erfaringer med hav og fjord. Det er derfor tydeligvis en 
stor oplevelse komme ud i fjorden iført waders, tømme ruse og sortere fangsten af fisk, 
rejer og krabber. 
 

 
                                                     Foto: Garba Diallo, Krogerup Højskole 
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Lærere og pædagoger på 
inspirationsbesøg 
 

Randers Friskole på pædagogisk studietur til Samsø 
Naturskolen arrangerede en temadag for ca. 20 lærere og pædagoger med emnet: 
Hvordan får man ”bæredygtighed” ind i undervisningen?  
Studieturen indeholdt også besøg på Samsø Frie Skole og en friskole i København. 
 
Samsø Børnehus 
Sidst på året afholdt Samsø Børnehus personalemøde på naturskolen. Et af aftenens 
diskussionspunkter var også her, hvordan man kan arbejde med begrebet 
”bæredygtighed” for førskolebørn. Et konkret resultat af mødet blev, at naturskolen i 
2019 laver forslag til en natursti i Børnehusets nærområde, som pædagoger og børn 
efterfølgende selv kan benytte. 
 

Aktiviteter for lokale skoler 
og institutioner 
 

Børnehaverne 
Samarbejdet med øens børnehaver resulterede i flere naturskolebesøg, deltagelse i 
lejraktiviteter på Katrinelyst og besøg i Børnehuset, hvor naturvejlederen medbragte en 
”ægte død fasan”. Fasanen blev nøje undersøgt fra yderst til inderst. Det mest 
spændende var at se, hvad fasanen havde spist og prøve at finde små sten i kråsen. 
Når lejlighed byder sig i jagtsæsonen, indkøber naturskolen fasaner og/eller ænder, der 
nedfryses hele til senere undervisningsformål. Dissektioner indgår også i naturskolens 
offentlige temadage og jagt og vildt. 
 
Lokale skoler 
Lokale skoler benytter naturskolens tilbud på alle årstider. Besøg af lokale skoleklasser 
– eller naturvejlederes besøg på lokale skoler sker altid i et samarbejde mellem 
faglærer og naturskole, og aktiviteten er et supplement til den daglige undervisning.  
 
Samsø Skole besøgte naturskolen eller ”Landkrabben” på Ballen Havn flere gange i 
årets løb, og skolens personale markerede skoleårets afslutning ved et socialt 
arrangement på naturskolen. 
Samsø Skoles SFO arrangerede temadage i Aktivitetsparken, hvor naturskolen 
medvirkede med undersøgelse af dyrelivet i vandhullet.  

 
Samsø Skoles SFO undersøger dyrelivet i ”forsinkelsesbassin” i Aktivitetsparken. 
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Lilleskolen i Onsbjerg besøgte naturskolen med elever fra 0. til 5. klasse. 
 
Samsø Efterskole gennemførte traditionen tro en temadag om marin natur med brug 
af naturskolens udstyr. Naturskolen arrangerede desuden en svampetur for et af 
skolens valghold, og en elev valgte at være i praktik på naturskolen. 
 

Samsø Energiakademi 
 
 
Internationalt samarbejde i 
Projekt ”Night Light” 

Naturskolen medvirkede ved årets ”Nytårslur”, og ved Energiakademiets mellemkomst 
havde naturskolen besøg af en gruppe fra Japan. 
 
Naturafdelingen deltager i en arbejdsgruppe i et internationalt projekt ”Night Light”, 
der på Samsø koordineres af Energiakademiet. Indsatsen har hidtil været, at deltage i 
interne arbejdsmøder og et borgermøde i Nordby. Første Night Light Event blev 
gennemført ved Issehoved d. 10. oktober – nøje planlagt efter månefase. Aftenen var 
fuldstændig skyfri og indeholdt faglige oplæg om dyr og mørke, stjerner, operasang og 
suppe. En flot og bevægende oplevelse for de ca. 80 deltagere! 
”Night Light” har fokus på mørkets betydning for mennesker og natur og på at 
forhindre lysforurening gennem en større bevidsthed ved brug af kunstlys. 
Perspektiver for arbejdsgruppen er, at der kan udpeges egentlige ”Dark Sky områder”, 
hvor der er optimale muligheder for at opleve mørke. 
 

Samsø Aftenskole Naturskolen afholdt et 1-dags svampekursus i oktober. Kurset bestod i faglige oplæg 
om svampes betydning i naturen og ekskursion med indsamling af svampe. Dagen 
sluttede med svampebestemmelse og tilberedning af smagsprøver. 
 
Inden svampekurset blev formen pudset af på svampebestemmelseskursus på Mols 
Laboratoriet. 
 

 

 
Svampekursus på Mols under meget kyndig vejledning af Jens H. Petersen 
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Andre arrangementer … Samsø Kammermusikfestival 

En smuk og solrig dag i maj med nyudsprungne bøgetræer og fuglesang arrangerede 
naturskolen skovtur for deltagere på den årlige Kammermusikfesitval.  
Turen faldt tilfældigvis på den nationale ”Skovens Dag 2018”. 
 
Vild Mad 
Lokal kok /restauratør gennemførte et Vild-Mad projekt med lokale skoleelever, der 
leverede forret til Råvarefestivalens festaften. Naturskolen medvirkede som faglig 
sparringspartner. 
 
Lokale foreninger 
Lokale institutioner og foreninger kan gratis bestille arrangementer på naturskolen. Det 
benyttede Innerwheel og Rotary. 
 
Kildemosen 
Et besøg på det lokale plejehjem havde til formål at vise, hvordan naturens vilde 
planter kan blive til en god kryddersnaps. 
 
Samsø Bo- og Aktivitetscenter  
Aktivitetscentret besøger jævnligt naturskolen. I 2018 blev det til 3 besøg.  
 
Private grupper 
Samsøs dejlige natur og beliggenhed midt i landet gør øen attraktiv til 
familiesammenkomster. Naturskolen arrangerede flere naturture for private grupper. 
 
Samsø Turist- og Erhvervskontor 
Naturskolen medvirkede i to presseture målrettet journalister, der skriver artikler om 
rejse- og feriedestinationer i aviser og magasiner. 
 
Århus Kommune, Natur og Miljø 
Samsø Kommunes nære samarbejdspartnere i Århus Kommune besøgte Samsø på en 
2-dags tur med indlagt ekskursion. 
 
Besøg af lokalpolitikere 
Den nyvalgte kommunalbestyrelse aflagde Naturafdelingen et kort besøg. Senere var 
der mulighed for at gå fagligt mere i dybden på en ekskursion om naturpleje for Udvalg 
for Teknik og Miljø. 
 
Besøg af Miljø- og Fødevareministeren 
Et besøg af Miljø- og Fødevareminister, Jacob Ellemann Jensen indeholdt en 
besigtigelse af området omkring Besser Made. Her blev afgrænsningen af Natura 2000 
område Stavns Fjord og kommunens ønske om at genskabe et vådområde drøftet. 
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Året i tal og statistik 
Der blev i 2018 afholdt 133 arrangementer med i alt 3719 deltagere. Tallene dækker over 4 arrangementer for 
børnehaver, 66 for skoleklasser, 21 for forskellige voksengrupper og 42 offentlige aktiviteter. Antallet af besøgende i 
events er ikke registreret. Aktiviteter og antal besøgende på Naturafdelingens Blå-Flag Center, ”Landkrabben” på Ballen 
Havn omtales ikke i denne rapport, da der laves særlig rapport for disse aktiviteter. Årsrapport for ”Landkrabben” 
vedlægges denne som bilag. 
 
Herunder vises i et par diagrammer udviklingen i antal arrangementer og deltagere siden naturskolens etablering i 1986. 
Større udsving over tid skyldes primært, at naturskolens / Naturafdelingens opgaver og ressourcer er ændret gennem 
årene. 
 

 
 
 

 

 
 

Events Samsø Råvarefestival 
Festivalen har fokus på øens mange grønsagsprodukter m.v., og hvordan de kan 
forædles i utallige retninger. Når Naturafdelingen deltager, skyldes det, at naturpleje 
med gutefår er en god historie, og at dyreholdet har nogle afledte produkter. 
Naturafdelingens dyrehold giver årligt i ca. 150 lam. De lam, der ikke indgår i egen 
besætning, sælges levende eller slagtes lokalt, og skindene garves og bruges i 
naturskolens formidlingsaktiviteter eller sælges. 
Naturafdelingen bidrog desuden med en stand om naturen på Samsø. 
 

  
Naturskolens stand på Råvarefestivalen gøres klar til det store rykind. 
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Grønt Råd 

 
 
 
Naturafdelingen er sekretariat for Grønt Råd og arrangerer rådets møder og 
ekskursioner m.m. Årets ekskursion gik til Kyholm, hvor Mogens Wedel-Heinen fortalte 
om øens spændende kulturhistorie som både forsvarsanlæg og karantænestation - og 
Peter Boll fortalte om naturpleje. 
Sidst på året var Grønt Råd vært ved et foredrag om biodiversitet afholdt af 
Naturhistorisk Museum i Århus. 

 

 
Et besøg på kirkegården på Kyholm med Grønt Råd. 

 
 

Artikler 
 

Når naturskolen skriver artikler i div. tidsskrifter, er det oftest på opfordring. Således 
også i 2018 hvor det blev til en større artikel om naturpleje med gutefår i tidsskriftet 
”Gotlænderbladet” og et par mindre artikler om naturoplevelser langs kysten i 
tidsskriftet ”VandreLiv” og om Samsø Naturskole i VisitSamsøs Feriemagasin. 
 

 

  

 
Øvrige aktiviteter i 
Naturafdelingen i 2018 

 
Naturplejesamarbejde 
Det gode naturplejesamarbejde med lodsejere og private dyreholdere fortsatte i 2018. 
En gruppe frivillige borgere tager aktivt del i plejen og mødes en gang om måneden i 
vinterhalvåret. Frivillige hjælpere inddrages også i de årlige afbrændinger på Nordby 
Hede. Naturplejen omfatter også pleje af fortidsminder som f.eks. bronzealderhøje og 
rekonstruktion af bolværk i Kanhavekanalen. 
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Invasive eller uønskede planter 
Flere plejeprojekter går målrettet mod at begrænse Rynket Rose, Brombær eller Slåen 
på overdrev og kystskrænter. Vadegræs er gennem årtier blevet meget udbredt Stavns 
Fjord. En biologistuderende kortlagde i slutningen af året plantens aktuelle udbredelse. 
Kampen mod Kæmpe Bjørneklo fortsatte i 2018 med vedtagelsen af en ny 10-årig 
indsatsplan. 
 
Eksempler på ad hoc opgaver 

 Naturafdelingen bidrog til div. fugletællinger bl.a. ved at skaffe adgang til de 
relevante lokaliteter. 

 Et internt samarbejde i Teknisk Forvaltning satte fokus på Samsøs flagermus. 
Borgere blev opfordret til at melde observationer, og projektet fik uventet stor 
opbakning. Op mod 200 lokale registreringer gjorde det muligt at dokumentere 
flere arter af flagermus og deres udbredelse på Samsø. 

 Nogle forskeres fund af en ”Guldbuksebi” resulterede i massiv omtale og 
pressedækning. Arten, der regnedes for uddød i det meste af Nordeuropa, dukkede 
op i forbindelse med en registrering af vilde bier på Samsø. 

 
Varmeste og tørreste 
sommer 

 
Sommeren 2018 blev den varmeste og tørreste i mange år. Her et foto af naturskolens 
udtørrede vandhul. De 2 måneder uden nedbør medførte, at Naturafdelingen brugte 
rigtig mange timer på at køre og sejle vand til fårene 
 

Forventninger til 2019  Naturafdelingen forventer et uændret aktivitetsniveau for lejrskoler, lokale 
institutioner og offentlige ture, og der vil fortsat være et bredt udbud af både 
værkstedsaktiviteter og faglige naturture. 

 Naturskolen vil i samarbejde med Børnehuset fortsætte dialogen om, hvordan 
”bæredygtighedsbegrebet” kan konkretiseres i hverdagen.  

 Naturafdelingen forventer et fortsat samarbejde med lokale borgergrupper og 
andre, der arbejde på at udbygge stisystemer og etablere primitive 
overnatningspladser for kajakroere og vandrere. 

 2019 tegner til at blive et år med flere større arrangementer / events. 
Samsø Råvarefestival og Projekt Night Light fortsætter. Derudover er der foreløbige 
planer om at afholde Åben Hjortholm, et større jagtarrangement og at medvirke i 
Naturens Dag 2019. 

 Naturafdelingen medvirker i flere naturprojekter omkring Sørenden og Stavns 
Fjord. Det forventes, at der i 2019 kan udarbejdes et forslag til en overordnet plan 
for hele Sørendens opland.   

 
 


