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Trente Mølle, Natur- og friluftsgård i bevægelse

Trente Mølle- Et natur- og
friluftsgård i bevægelse
Trente Mølle er en selvejende institution, der blev stiftet i
1984 af Friluftsrådets amtsrepræsentation i det daværende Fyns Amt. Formålet var at etablere og drive friluftsgården Trente Mølle. Senere blev stedets funktioner udvidet
og stedet skiftede navn til ”Trente Mølle - Natur-, Miljøog Lokal Agenda 21 Center”. Der lægges vægt på, at Trente Mølle skal være et kreativt laboratorium for udvikling
af natur- og friluftsformidling og Agenda 21 arbejde, der
kan være med til at styrke arbejdet i hele landet.

skolen Lærkedal, der begge ejes af Skov- og Naturstyrelsen samt aktivitetsstedet Millinge Klint, der ejes af
Faaborg-Midtfyn Kommune. Kredsen bag centret består
i dag af Friluftsrådet, Faaborg-Midtfyn Kommune og Forsyningsselskaberne i Faaborg-Midtfyn Kommune samt
Skov- og Naturstyrelsen.

Trente Mølle er således i dag et attraktivt og vidtfavnende friluftscenter, der arbejder med natur-, energi- og
friluftsvejledning i bred forstand. Kerneaktiviteterne for
centret er naturskolen, lejrskolen og kursusaktiviteter
samt forskellige naturvejleder arrangementer rundt i
kommunen (guidede ture mv), samt diverse Agenda 21
arbejde i form af f.eks. ”fødselshjælp” til kogræsserlaug
og stilaug mv.
Trente Mølle arbejder bevidst med at eksperimentere og
udvikle ”nye veje” for disse klassiske naturvejlederopgaver. Der er for eksempel startet sommerskoler, udviklet
”øko-baser” for undervisning rundt i kommune og udviklet undervisningsforløb til naturfag i folkeskolen.
Dertil kommer en række nye initiativer, der også medtænker aktiv natur- og friluftsliv som en del af ferien.
Bland andet er der lavet aktivitetsbaser (Kys Frøen) for
familier, turister mv. i samarbejde med Naturturisme I/S.
Nye ideer står i kø for at blive realiseret.
Trente Mølle har hjemme i Faaborg-Midtfyn Kommune
og driver foruden friluftsgården Trente Mølle også lejr-

Trente Mølle
præsentation

Trente Mølle er et attraktivt og vidtfavnende friluftscenter, der arbejder 		
med natur-, energi- og friluftsvejledning i bred forstand
Trente Mølle er for alle - enkeltpersoner, familier, foreninger, institutioner,
skoler, private virksomheder og turister
Trente Mølle er en selvejende institution, der driver friluftsgården Trente 		
Mølle og lejrskolerne Lærkedal og Millinge Klint.
Trente Mølle er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune
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Strategi og
indsatsområder
Side 2

Trente Mølle er et landskendt center for udvikling og
afprøvning af nye veje i natur- og friluftsformidling, og
har således allerede vist sin evne til at være ”et natur- og
friluftscenter i bevægelse”. Bestyrelsen ønsker at synliggøre både bevægelsen og retningen ved at lave en strategi- og handlingsplan for Trente Mølle. Strategiplanen skal
skabe synlighed og overblik over de mange initiativer på
Trente Mølle og fastlægge kursen for udviklingen i årene
fremover.
Strategi- og handleplanen giver også mulighed for at se
udviklingsarbejdet på Trente Mølle i forhold til diverse
strategier lavet af kredsen bag Trente Mølle. Friluftsrådet har således defineret en række indsatsområder, hvor
f.eks. adgang, sundhed, bæredygtighed og klima skal
nævnes. Faaborg-Midtfyn Kommune har lavet en udviklingsstrategi og en friluftsstrategi, hvor arbejdet på Trente
Mølle bidrager til flere indsatsområder. Tilsvarende har
Skov- og Naturstyrelsen fået en orientering, hvor indsatsen for at give befolkningen naturoplevelser er kommet
mere i centrum.
Strategien præsenterer en vision for Trente Mølle og opstiller nogle konkrete mål for de næste 4 år. Visionerne
for Trente Mølle tager udgangspunkt i de resultater Trente Mølle allerede har nået og den rolle, som den spiller i
dag. Samtidig skuer den fremad og forsøger at fange de
muligheder, som fremtiden byder. Opstilling af en vision
skal være med til at skærpe profilen og målrette indsatsen.
Strategien opstiller målsætninger inden for fem indsatsområder, der tager udgangspunkt i Trente Mølles aktiviteter og udfordringer.
Indsatsområderne er følgende:
•
Drive en moderne naturskole
•
Lejrskole og kursuscenter midt i naturen
•
Drivende part i natur og energiformidlingen i
kommunen/det sydfynske område
•
Agenda 21 arbejde med fødselshjælp til lokale
initiativer
•
Bidrag til regionalt/nationalt/internationalt
netværk af naturvejledere
Handleplanen laves som et oversigtligt skema, hvor der
for hvert af indsatsområderne fastlægges en række handlinger for det kommende år. For at hjælpe med en prioritering af opgaverne og målrette iderigdommen opstilles
desuden en kolonne med kommende udviklingsopgaver.
Handleplanen revideres en gang om året i forbindelse
med, at der gøres status for det foregående års indsats.
Handleplanen vedtages af bestyrelsen.
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Side 3

Vision for Trente Mølle

Trente Mølle er landskendt som et kreativt laboratorium for udvikling af 		
natur- og friluftsformidling og for sine gode resultater med børn og unge
Trente Mølle er central for udvikling af friluftsliv og turisme i det sydfynske
område og dermed en afgørende medspiller for Naturturisme I/S
-Trente Mølle er en væsentlig del af det landskendte begreb ”Lejrskole på
Sydfyn”, der har nytænkt lejrskolen
Trente Mølle har sammen med skolerne rykket grænser for naturfagsun		
dervisningen og er dermed en væsentligt del af Faaborg-Midtfyn Kommune
satsning som Science-kommune
Trente Mølle har rykket grænser for organisering, størrelse, finansiering og
gennemslagskraft for naturskoler og naturvejledning
Trente Mølle bidrager væsentligt til udvikling af naturvejledning lokalt og i
Danmark
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Status og mål for perioden
2010-2014
Side 4

Som grundlag for at opstille konkrete mål for den næste
fireårs periode gives der nogle nøgletal for Trente Mølle.
Tallene bygger i det væsentligste på indberetningerne til
Skov- og Naturstyrelsen som en del af naturvejlederordningen. Tallene fra 2006 mangler desværre. Desuden
indgår enkelte budget og regnskabstal
Aktiviteter
Tallene dækker ikke den samlede aktivitet på Trente
Mølle. Udviklingsarbejder omkring Øko-baser, undervisningsforløb mv. indgår f.eks. ikke. Desuden skal tallene
tolkes med forsigtighed. Et lejrskoleophold på tre dage
for 25 elever med 4 arrangementer tælles således ”kun”
som ”ét” skolearrangement. Omvendt tæller et ”Blå Flag
arrangement” med måske 150 deltagere også som ét
åbent arrangement.
”Åbne arrangementer” er f.eks. annoncerede naturvejleder arrangementer, hvor folk kan møde op uden tilmelding. ”Bestilte arrangementer” er f.eks. børnefødselsdage, landboforeninger mv. der bestiller et arrangement på
2-4 timer.

og aktivitetsudvikling (Kys Frøen), samt udvikling af et
fælles sydfynsk lejrskolekoncept. Folk på ferie er således
blevet en vigtig kundegruppe for Trente Mølle, særligt for
de åbne arrangementer, guides og udvikling af aktivitetskoncepter mv.
Kommunesammenlægningen per 1. januar 2007 har givet Trente Mølle en langt større kommunal virkelighed.
Bland andet er antallet af ”lokale” skoler og institutioner og dermed det lokale ”kundegrundlag” langt større.
Alene i kommuneskolerne er der ca. 5.000 elever fordelt
på ca. 255 klasser. Dertil kommer yderligere 2.500 elever i
friskoler med ca. 155 klasser. På én årgang er der således
i kommunen i alt ca. 41 klasser, hvilket er det antal Trente
Mølle skal have besøg af, for at alle klasser mindst én
gang i skoletiden, har været forbi skolen. De lokale skoler
udgør allerede en vigtig kundekreds, men der kommer
også mange skoler fra andre dele af landet, særligt i forbindelse med lejrskolen.

Der er inden for de seneste år sket en række ændringer i
rammerne for Trente Mølle, som udviklingen i aktivitetsniveauet skal ses i forhold til.

For dagsarrangementer fylder de lokale skoler og institutioner meget, men her er afstanden og dermed transportmuligheder blevet en vigtigere faktor for de lokale brugere. Rutesystemet med det offentlige transportsystem
udgør her et problem, fordi det er rettet mod Odense og
de andre hovedbyer.

Opstart af det fælleskommunale projekt Naturturisme
I/S i 2003 med indvielse af Øhavsstien i 2007 har givet
en ny og væsentlig samarbejdspart. Trente Mølle bidrager med ekspertise om borgerinddragelse (agenda 21)

Faaborg-Midtfyn kommune har fra og med 2009 øget
driftstilskuddet til Trente Mølle med 400.000 kr. per år.
Energiskolen modtager fra og med 2009 ikke længere tilskud fra ELFOR, da projektet er udløbet.

Tabel 1. Arrangementer på Naturskolen og Energiskolen

Lejrskoledelen med mulighed for overnatning er væsentligt forbedret igennem de seneste år. I
2005 blev renoveringen/indretningen af den
nye værelsesfløj på Trente Mølle færdig, så
der kan tilbydes 32 moderne sengepladser
2008
i eksklusiv lejrskolestandard. Ved årsskiftet
25
2006/2007 overtog Trente Mølle driften af
114
lejrskolen Lærkedal, og der er brugt midler
18
til at sætte skolen i stand.

Naturskolen

Antal
arrangementer
Åbne arr.
Skoler mm.
Bestilte arr.
Kurser voksne
I alt

2004
3
84
15
25
127

2005
2
101
23
41
167

2007
28
96
16
20
160

29
186

Antal deltagere
Åbne arr.
Skoler mm.
Bestilte arr.
Kurser voksne
I alt

2004
575
2279
533
491
3878

2005
765
2623
936
912
5236

2007
3557
2563
521
481
7122

2008
3551
2803
465
612
7431

Energiskolen
6.-10. klasse
Antal klasser
Deltagere
Sommerskole
Antal uger
Antal deltagere

2007
22
460

2008
37
743

1
25

1
26
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Allerede det første år steg udlejningen med 60 %. Millinge Klint blev købt af Kommunen i 2007 og driften lagt
ind under Trente Mølle. Der er lavet et projekt til renovering og udvikling af lejrskolen til et maritimt støttepunkt
for Øhavet. Pt. kan der kun overnattes på stedet i telte.
Der tilbydes også mulighed for primitiv overnatning i forbindelse med de andre lejrskoler i form af telte, bivuaker
og shelters.

Side 5
Belægningsprocent

2007

2008

Trente Mølle (32 senge)

41 %

46 %

Lærkedal (36 senge) 1

20 %

20 %

Økonomiske nøgletal
Trente Mølle havde frem til og med 2008 en fuldtidsansat natur- og friluftsvejleder og en energivejleder 0,4 stilling samt ca. 1,5 stilling fordelt på sekretærfunktioner, pedel, naturskolemedhjælper, rengøring og lignende. Hertil
kommer folk i diverse praktikordninger, arbejdsprøvninger etc.
Fra og med 2009 er der ansat endnu en vejleder i forbindelse med, at Faaborg-Midtfyn har forøget driftstilskudet
med 0,4 mio. kr.
Regnskabet for 2008 viser udgifter på 1, 6 mio. kr. hvoraf
udgifter til personale udgør 1,1 mio. kr. Indtægter er tilsvarende på 1,6 mio. kr. fordelt på 0,43 mio. kr. i kommunalt tilskud, 0,39 mio. kr. i tilskud fra Friluftsrådet og
ELFOR og resten udgør indtægter ved udlejning, undervisning, kurser mv. Driftsbudgettet for 2009 er på 1,65
mio. kr., hvoraf kommunens tilskud nu udgør 0,86 mio.
kr. Selvfinansieringsgraden har de seneste par år ligget
på omkring 50 %.

1

Udlejes ikke til private

Trente Mølles mål
2010-2014

Antal åbne arrangementer er fordoblet
Flere oplevelses/aktivitetstilbud i kommunen i form af guidede
ture/selv-aktivitetssteder/øko-baser
En belægning på 50 % på de tre lejrskoler
Alle elever i FMK har i deres skoleforløb brugt natur/energiskolen
Alle naturfagslærere i kommunen har inden for perioden benyttet sig af
naturskolens efteruddannelsestilbud
En veludviklet hjemmeside med klar PR-profil
Selvfinansieringsgrad på 50 %
Strategi og indsatsplan 2010
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Indsatsområder
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v
v
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indsatsområder

Vi driver en moderne naturskole med natur,
energi og friluftsliv på programmet

Vi er lejrskole og kursuscenter midt i
naturen

v

Vi er en drivende part i udvikling af naturog energiformidlingen i kommunen og det
sydfynske område

v

Vi giver fødselshjælp til lokale initiativer
inden for natur, miljø og friluftsliv
(agenda 21)

v

Vi bidrager til naturvejleder netværk
regionalt/nationalt/internationalt

Side 7

moderne
naturskole
midt i naturen
natur- og energiformidling
lokale initiativer
naturvejleder
netværk
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Indsats 1

Moderne naturskole - natur, energi
og friluftsliv
Side 8

Trente Mølle har besøg af rigtig mange skoler og institutioner på dagsbasis, hvor de deltager i halv- eller heldagsarrangementer. Trente Mølle kører med to priser for
aktiviteter, idet skoler eller institutioner hjemhørende i
kommunen betaler en væsentlig lavere pris end andre.

De fleste arrangementer afholdes på Trente Mølle eller
Lærkedal. En række arrangementer afholdes også ved andre støttepunkter ude i naturen, de såkaldte ”øko-baser”.
Det drejer sig bl.a. om ”Sandormen”, der bruges i forbindelse med naturvejledearrangementer. Den bruges også
i stigende grad selv af lærer i takt med, at de har været på
kursus i brugen af øko-basen. Der er behov for at udbygge
Sandormen og lave flere øko-baser, bl.a. fordi flere lokale
øko-baser kan afhjælpe transportproblemer. Kan klasserne ikke komme til Trente Mølle, må Trente Mølle komme
til dem. Desuden kan baserne tage udgangspunkt i lokale
naturforhold, som ikke findes ved naturskolerne.
Højsæsonen for naturskolen er april-oktober, hvor der
stort set bliver fyldt op af sig selv, og hvor man er nødt til
at sige nej til mange. I vinterhalvåret kommer der af og til
forespørgsler, men sendes der tilbud ud, fyldes de hurtigt
op. Der er således ingen problemer med efterspørgslen.

Moderne naturskole –
natur, energi og friluftsliv

v

Vi udvikler og tilbyder ½ eller heldags moduler inden for natur- og energiundervisning (børnehaver – skoler –ungdomsuddannelser - efteruddannelse)
Vi har gode undervisningsfaciliteter, masser af udstyr og endnu flere ideer
Oplevelser igennem leg og “det selv at få fingerne i tingene” er væsentlige
kvaliteter
Vi bringer en stor del af undervisningen ud i naturen
Vi laver team-building igennem et aktivt friluftsliv
Vi udvikler natur/teknik forløb til brug i grundskolen
Vi laver øko-baser rundt i kommunen, hvor klasser/grupper selv kan gå i gang
Strategi og indsatsplan 2010
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Indsats 2

Lejrskole og kursuscenter
midt i naturen
Afholdelse af lejrskoler og kurser består i udlejning af
overnatningsfaciliteter mv. samt tilbud om undervisnings/aktivitetsmoduler, der tilsammen kan danne rammerne om et godt ophold.

Trente Mølle kan udlejes til private i weekends og bidrager hermed godt til den samlede økonomi. Lærkedal kan
ikke udlejes til private – der skal derfor arbejdes med at
øge udlejningen i weekends til foreninger mv.

Overnatnings- og kursusfaciliteter skal være i orden og
have et tilstrækkeligt antal senge mv. til en typisk klasse.
Trente Mølle lever her helt op til standarden med 2-8
sengs værelser med eget toilet/bad. Dertil kommer et
stort køkken og gode opholds og undervisningslokaler.

I Naturturisme I/S arbejdes for at lave et samlet lejrskolekatalog på tværs af Det Sydfynske Øhav med det
mål at skabe et alternativ til ”Bornholm”. Trente Mølle
står centralt i dette arbejde og har bl.a. eksperimenteret
med lejrskole i bevægelse, hvor klassen skifter mellem
opholdssteder. Bl.a. søges det maritime inddraget som
et særligt element. Med Millinge Klint vil dette element
kunne styrkes betydeligt.

Der er de seneste år sat meget i stand på Lærkedal med
nye gulve og loft i ”pejsestuen”, maling både ude og inde
samt nyt udstyr. Lærkedal fremstår i dag som et godt alternativ til Trente Mølle idet prispolitikken gør, at også
små grupper kan være med. Millinge Klint skal helt ombygges og her arbejdes på et projekt med lavenergibyggeri, hvor husets energidel tænkes sammen med undervisningen. Når det engang står færdigt, vil det være et
tigerspring for lejrskolebevægelse på Sydfyn. Millinge
Klint skal desuden fungere som aktivitetsbase for marine
aktiviteter mere bredt.
Trente Mølle tilbyder en modulopbygning af lejrskolen, så
den kan sammensættes efter behov og ønsker. Det kræver en konstant udvikling af nye emner for at fastholde
og øge efterspørgslen. Omvendt vil mange af modulerne
kunne ”genbruges” i naturskolen. Der skal udvikles flere
moduler, der tager udgangspunkt i naturen og mulighederne omkring Lærkedal. Millinge Klint åbner helt nye
muligheder med sin placering ved kysten. Her kan laves
et fantastisk formidlings- og aktivitetssted for Øhavet.

Lejrskole og kursuscenter
midt i naturen

v

Vi udvikler og tilbyder lejrskoler med aktivitet og indhold omkring natur, miljø og
friluftsliv
Vi er central aktør i udviklingen af et samlet sydfynsk kvalitetskoncept for lejrskole
– “lejrskole i bevægelse”
Vi tilbyder efteruddannelseskurser inden for natur, miljø og pædagogik samt teambuildings aktiviteter
Vi tilbyder overnatning af moderne og tidssvarende lejrskolestandard (2-8 sengs
rum) med mulighed for mere primitiv overnatning i shelter, telt, bivuak mv.
Vi stiller overnatnings- og kursusfaciliteter til rådighed for andre arrangører og for
private.
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Indsats 3

Central part for naturformidling og friluftsliv i
kommunen og det sydfynske område
Trente Mølle afholder allerede kurser for pædagoger og
lærere, der ønsker at inddrage naturen mere aktivt i deres
undervisningsforløb. Hermed får ekspertisen og initiativer på Trente Mølle potentielt en meget stor gennemslagskraft, når at det multipliceres gennem kursisterne.
Effekten kan styrkes ved, at Trente Mølle bidrager i organisering og netværksdannelse af lærere/pædagoger
omkring f.eks. skovbørnehaver, naturfagsundervisning
og egentlige udeskoler. Der kan også eksperimenteres
med andre måder at udbrede ideer, viden og erfaringer
på området.

Det blå element med maritime oplevelser og aktiviteter
vil fremover komme til at udgøre en større del af Trente
Mølles satsning. De første skridt er taget ved i 2009 at
ansætte en naturvejleder med stor maritim ekspertise,
samt ved at kommunen satser på at udvikle Millinge
Klint til et maritim støttepunkt.
Udviklingen inden for ferie- og fritid peger på øget behov
for individuelle muligheder – her kan udvikling af aktivitetsbaser, hvor f.eks. familien kan komme, når det passer
ind i programmet, være en vej frem.

Naturturisme I/S er et fælleskommunalt samarbejde
omkring Det Sydfynske Øhav. Her satses på at styrke og
udvikle naturoplevelser for feriegæster. Bl.a. har man anlagt Øhavsstien, der med sine ca. 220 km binder Sydfyn,
Langeland og Ærø sammen.
Udvikling af havkajak er et andet flagskib. Selv om målet
er turister, er der dog tale om et tilbud der også i høj grad
kommer de lokale til gode. Dermed skal projektet også
bidrage til at øge bosætningen i kommunen. Der er allerede etableret flere samarbejdsprojekter med Naturturisme I/S og også fremover vil ”turistdelen” være en god
udviklingsmulighed for Trente Mølle.

v
Vi er centrale for naturformidling og
oplevelser i vores kommune og det
sydfynske område

Side 10

Vi er med til at give naturfag i skolerne et løft og bidrager til science-kommunen
(efteruddannelsestilbud, undervisningsforløb og konsulentvirksomhed)
Vi er med til at få børnehave- og dagplejebørn ud i naturen (skovbørnehaver,
naturlegepladser, kurser for pædagoger, netværksdannelse)
Arrangerer mange natur og friluftsarrangementer for børn, familier, turister mv.
(blå flag, turguides, børnefødselsdage, guideordning)
Etablerer aktivitetsbaser og støttepunkter, hvor folk og foreninger selv kan gå i
gang
Er aktive i samarbejdet med Naturturisme I/S om ideudvikling og realisering af
projekter

Naturformidling
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Trente Mølle, Natur- og friluftsgård i bevægelse

Indsats 4

Lokal Agende 21 -

Agenda 21 er en plan for en bæredygtig udvikling i det
21- århundrede, der blev vedtaget på FN’s konference for
miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Det bærende
for planen er, at den skal omsættes til lokale initiativer i
et tæt samarbejde med lokale borgere. Trente Mølle har
opbygget en stor både faglig og praktisk viden om borgerinddragelsesprocesser
Konkret har Trente Mølle bistået borgergrupper med oprettelse af kogræsserlaug og stigrupper. Trente Mølle står
for undervisning i borgerrelaterede projekter under Naturvejlederuddannelsen.

Med kommunalreformen er kommunerne blevet større
og det har givet rum for mere lokalt engagement. I Faaborg-Midtfyn Kommen er der oprettet en række lokalråd, der arbejder med lokale udviklingsplaner.

Trente Mølle kan som Lokalt Agenda 21 center bidrage
omkring tilblivelse af udviklingsplaner samt i forbindelse
med realiseringen af konkrete projekter.

Senest er der med stor succes eksperimenteret med projekter omkring inddragelse/forløb med skoleklasser. Erfaringerne herfra viser, at involveringen af børn og unge
vil kunne berige konkrete natur og friluftsprojekter. Det
kan måske også være med til at fremme de unges brug
og tilknytning til naturen.
Der ligger megen lokal viden om natur, kultur og miljø,
som kan inddrages mere aktivt i lokal natur- og friluftsvejledning. Trente Mølle kan bidrage til at fremme en lokal
formidling ved at finde de lokale talenter, og give dem
værktøjer til at formidle deres viden.

v

Vi hjælper, når borgeren spørger “hvordan kommer vi lokalt i gang med egne
naturprojekter, kogræsserselskaber, stier, vandløbsrestaurering, 			
naturplaner osv? “

Lokal Agenda 21 -

Børn er også borgere – vi hjælper skoleklasser, SFO mv. til at få en stemme i den
offentlige debat om natur og miljø.
Opbygge et korps/netværk af lokale natur-, kultur-, og friluftsguides – vi hjælper
med at finde de lokale talenter, organisering, mini-uddannelse 			
som guide mv.

Lokale initiativer
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Vi er med hvor det sker – naturvejledernetværk
lokalt og nationalt
Trente Mølle udfører en række opgaver for den nationale naturvejlederordning, og føler et stort ansvar for at
være med til at udvikle ordningen og øge kendskabet til
ordningen. Det betyder, at man deltager i møder og arrangementer og har praktiske opgaver som servicerer
regionale netværk i forbindelse med efteruddannelse og
netværksdannelse, landsdækkende årsmøder etc.

Desuden afholder man ugekursus i ”borgerinddragelse
og frivillighed” som del af naturvejlederuddannelsen.

Trente Mølle har sammen med et par andre naturskoler revideret og udgivet naturvejledermateriale. Et stærkt
netværk er således vigtigt for at udvikle, fastholde og i
sidste ende tiltrække højt kvalificerede medarbejdere.

v

Vi er med hvor det sker
– netværk

Trente Mølle har en væsentlig rolle i udvikling og koordineringen af sommerskolerne, der dels giver mange børn
en god oplevelse og dels er med til at synliggøre naturvejlederordningen.

Vi bidrager nationalt til at udvikle pædagogikken omkring frilufts- og naturvejledning samt borgerinddragelsesprocesser
Vi er aktive i regionale, nationale og internationale naturvejledernetværk
Vi udvikler og udgiver naturvejledermateriale

Et stærkt
netværk
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