
 

 

 

Krydr din natur/teknologi-undervisning 

med en gratis naturformidler 
Kunne du tænke dig at tilbyde børnene anderledes og 

spændende inputs i natur/teknologi? Så gør brug af en 

naturformidler i projekt Bliv NaturligVis. De fortæller 

levende om jagt, fiskeri og livet i naturen. Det koster 

ikke noget, og der er ingen skjulte dagsordener  

– ud over at give børnene gode oplevelser  

og en dybere naturforståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturformidleren kan f.eks. indgå som en kulmination på dit undervisningsforløb, eller fungere som et 

spændende ”hands-on” afbræk med masser af historier om naturen, jagten og fiskeriet. Det er som 

sagt helt gratis, og der er ingen forpligtelser, sponsorer eller noget som helst andet at forholde sig til. 

Vi tilbyder også gratis undervisningsmaterialer, målrettet både daginstitutioner og alle klassetrin i 

folkeskolen. 

Hvem er Bliv NaturligVis? 

Bliv NaturligVis er et formidlingsprojekt, der arbejder for at udvikle børns naturforståelse og               

-identitet gennem formidling med jagt og lystfiskeri. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks 

Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund støttet af Nordea-fonden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jægere og lystfiskere bevæger sig i naturen på en måde, hvor de konstant søger viden om naturen og 

større tilhørsforhold til den. De høster af naturens overskud, og de ved, at naturen skal beskyttes, før 

den kan benyttes. Bliv NaturligVis tager udgangspunkt i den kærlighed til naturen, som er dybt 

forankret i størstedelen af de danske jægere og lystfiskere.  

Projektets primære målgruppe er til skoler, daginstitutioner, SFO’er, spejdertrupper og andre 

fritidsorganisationer, som giver mulighed for at sammensætte et forløb med natur, jagt og lystfiskeri. 

 

 

Så hvordan kommer du i gang? 

På vores hjemmeside kan du finde et kort over de steder, vi har frivillige 

naturformidlere. Gå ind på hjemmesiden og klik på ”Find formidler” i topmenuen. Ved 

at klikke på den formidler, der befinder sig tættest på jer, finder du yderligere 

information om formidleren, en beskrivelse af hende/ham og kontaktinformation. Du 

tager simpelthen bare direkte kontakt til formidleren, og sammen aftaler I det videre 

forløb. Så simpelt er det.  

Alle vores frivillige er godkendt til at arbejde med børn, og de brænder for at bidrage 

til børnenes nysgerrighed for naturen. Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

Lær projektet at kende  

www.blivnaturligvis.dk | www.facebook.dk/blivnaturligvis | www.instagram.com/bliv_naturligvis 

 

http://www.blivnaturligvis.dk/
http://www.facebook.dk/blivnaturligvis
http://www.instagram.com/bliv_naturligvis

