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Af Annegrete Munksgaard og Lise Holm,
Skov- og Naturstyrelsen

Nu er der kommet et sted på inter-
nettet, hvor alle, der kan lide at fær-
des i naturen, kan finde oplysninger
om ture og arrangementer i naturen.
Stedet har fået navnet
www.naturnet.dk.

Formålet med naturnet.dk er, at det skal
være nemt at finde en spændende tur, og at
man kan blive inspireret til at prøve andre
ture end dem, man har prøvet tidligere - for
eksempel en geologisk tur. Man skal altså
kun lede ét sted for at finde et væld af for-
skellige ture, f.eks. ture hvor en turleder
fortæller om fugle, svampe, skove, ruiner
eller geologi. Man kan søge efter ture på
en bestemt dato eller periode, i et bestemt
amt, om et bestemt emne eller efter ture,
som arrangeres af en bestemt organisation.

Når man så har fundet turen, kan man
med et klik komme hen til beskrivelsen af
turen og få information om, hvordan man
kommer frem til mødestedet. Jja man kan
ligefrem få mødestedet vist på et kort og få
oplyst, hvordan man kommer dertil med
offentlig trafik.

På naturnet.dk kan man også finde en
mængde turfoldere. Dem kan man skrive
ud og læse, inden man tager på en tur i na-
turen. Der ligger også en bred vifte af
naturfotos, som frit kan bruges til alle ikke-
kommercielle formål.

www.naturnet.dk
- naturen via internettet

Sådan lægges dine geologiske ture ind
Alle, som arrangerer ture, kan gratis an-
noncere dem på naturnet.dk. Det eneste
krav er, at turen ikke kun er for medlem-
mer, men er tilgængelig for alle.

Gå ind på adressen www.naturnet.dk .
Klik i venstre spalte på “Om naturnet.dk”
og igen på “Bliv inddatør”. Her finder du
et tilmeldingsskema, som du udfylder og
sender til naturnet.dk.

Når naturnet.dk’s sekretariat har god-
kendt tilmeldingen, får du en mail tilbage
om, at du nu kan inddatere dine ture. Både
organisationer og turledere kan tilmelde
sig. Herefter kan du inddatere døgnet
rundt, når det passer dig, og dine ture kan
ses på naturnet.dk med det samme.

Hvis dine ture skal annonceres andre
steder også, behøver du kun at inddatere på
naturnet.dk. Herfra kan man så trække in-
formationerne ud til brug for f.eks. trykte
turfoldere eller andre hjemmesider.

Kun en forsmag
Naturnet.dk omfatter i starten kun hoved-
stadsområdet, dvs. Københavns, Frederiks-
borg og Roskilde Amt samt København og
Frederiksberg kommuner. Fra foråret 2001
følger resten af landet med.

Hjemmesiden er blevet til i et samar-
bejde mellem Amtsrådsforeningen, Dan-
marks Biblioteksskole, Friluftsrådet, Dan-
marks Naturfredningsforening, Kommu-
nernes Landsforening, Miljø- og Energi-
ministeriet samt Skov- og Naturstyrelsen,
som står for den daglige drift. Udviklingen

af naturnet.dk er støttet
af Egmont Fonden og
Friluftsrådets Tips- og
Lottomidler.

Har du spørgsmål, er
du velkommen til at
ringe eller maile til
naturnet.dk’s sekreta-
riat:

Annegrete Munksgaard,
tlf: 39 46 21 56. Stig
Overby, tlf: 39 47 21 77.
E-mail:
naturnet@sns.dk.

Nationalkomiteen for Geologi holdt d. 6.
december møde på Geologisk Institut, År-
hus Universitet.

Hovedemnet på dagsordenen var en
øget indsats i formidlingen af geologi til
alle danske grupper, professionelle som
amatører, skolebørn såvel som turister,
samt formidling af geologi i den offentlige
forvaltning.

Derfor valgte Nationalkomiteen som
noget nyt at nedsætte 2 arbejdsgrupper:
”Arbejdsgruppen for formidling” og ”Ar-
bejdsgruppen for IT”. Nationalkomiteen er
derfor meget interesseret i at høre fra folk,
som har tid og lyst til at deltage i dette ar-
bejde. Arbejdet omfatter geologi på alle
måder, herunder:

- Geologi i undervisningen

- Landskabsgeologi

- Geologi og planlægning

- Geologi, kunst og kultur

- Fritids- og turistgeologi

- Geologi, råstoffer, grundvand og miljø

Arbejdsgrupperne skal i første omgang
udarbejde en handlingsplan for en ny og
bedre formidling af faget samt foreslå for-
midling via internettet. Arbejdet skal af-
sluttes i løbet af ca. 6 måneder. Der er in-
gen betaling for indsatsen, men til gengæld
er det en unik mulighed for at møde nye
kolleger med den samme fælles interesse i
en spændende opgave.

Så hvis du brænder for denne sag og har
lidt tid til at være med, kan du kontakte
enten Bjarne Leth Nielsen via e-mail
bln@dong.dk eller Lise Holm, lho@sns.dk,
snarest muligt.

Bjarne Leth Nielsen/Lise Holm

Formidling
af geologi
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