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Å rs b eretnin g 2 0 1 3

13 - et rigtig godt tal!
Lad det være sagt. Der har ikke
været noget uheldsvangert over
året 2013. Tværtimod.

borgere i alle aldre til uddannelse, karrierevalg og naturfagligt
foreningsliv.

Først og fremmest er vi stolte
over af at have sat besøgsrekord. Over 58.000 stiftede i 2013
bekendtskab med Naturhistorisk
Museum og Molslaboratoriets
aktiviteter igennem udstillinger,
naturture, aktiviteter og foredrag
og åbne laboratorier. Samtidig
var 2013 også året, hvor museets
skoletjeneste slog nye rekorder
med tusindvis af skoleelever
i museets faglige undervisningsforløb. Og sjældent har et
forskningsprojekt som projektet
„Nye arter i Danmark“, støttet af
15. Juni Fonden, fået så meget
medieomtale, da ulven pludselig
genindvandrede.

Naturen er foranderlig, og det
har sjældent været tydeligere i
Danmark end i overgangen fra
2012 til 2013. Det startede med
et par grynede fotos i Nationalpark Thy. Var det en ulv? Kort tid
efter blev det endelig bekræftet.
Efter 199 års fravær var ulven
tilbage i Danmark. Det spillede
ind i museets forskning i nye
arter i Danmark, og i samarbejde
med Aarhus Universitet, Institut
for Bioscience – Kalø blev ulvens
genindvandring og bevægelser
rundt i landet kortlagt. Ulvens
færden trak store avisoverskrifter,
bl.a. fordi ulve spiller på dybe
kulturelle lag af frygt, fascination og sporadisk biologiske
fakta. Derfor prioriterede museet
ulvens genkomst højt i forskning
og formidling. En vandreudstilling, støttet af Nordea-fonden,
blev udviklet og har siden rejst
landet tyndt på skoler, biblioteker mv.

Vækst og rekorder vil dog aldrig
være museets egentlige mål,
men det sender et klart signal
om, at Naturhistorisk Museum
på linje med landets øvrige
museer yder et væsentligt bidrag
til Danmarks kulturelle udvikling gennem aktiv forskning og
formidling af naturvidenskabelig
viden. Naturhistorisk Museum
er samtidig et åbent vindue for
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Endelig var 2013 også året, hvor
museet modtog to store privatsamlinger. Sigurd Bruuns ægge-

samling med over 20.000 æg,
indsamlet over hele verden, og
skibslæge Erik Borres imponerende samling af snegle og konkylier
fra nære og fjerne kyster. Sjældne
og på samme tid kontroversielle
samlinger i dagens Danmark
og dermed relevante samlinger
at debattere dansk natursyn
med børn og unge i et historisk
perspektiv.

relse samt gode kollegaer i indog udland for et godt samarbejde og frugtbare diskussioner.
Men allervigtigste er takken til
tusindvis af gæster, som igen i
2013 har besøgt Naturhistorisk
Museum og deltaget i et utal af
arrangementer og foredrag eller
henvendt sig med udfordrende
og finurlige spørgsmål om den
danske natur.

På museets vegne vil jeg gerne
benytte lejligheden til at takke
Kulturministeriet, herunder Kulturstyrelsen, Aarhus Kommune,
Aarhus Universitet, Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge,
Region Midt og andre gode
samarbejdspartnere for et godt
og givende samarbejde i 2013.

Tusind tak for interessen i
Naturhistorisk Museums arbejde.

En særlig tak fra museet til
Nordea-fonden, 15. Juni Fonden,
Friluftsrådet, Jydsk Naturhistorisk
Forening, Schjøtz-Christensens
Mindefond, Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond, Kulturministeriet, Aage V. Jensens Naturfond
og MMex for tillidsfuld støtte til
museets nye initiativer.
Til slut en særlig tak til museets
medarbejdere, frivillige, besty-

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Jørgen Holst
Bestyrelsesformand
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ny direktør
Efter 14 år på posten takkede
direktør Thomas Secher Jensen i
februar 2013 af som direktør for
Naturhistorisk Museum.
Under direktør Thomas Secher
Jensens ledelse markerede museet sig især på formidlingssiden,
bl.a. med kraftig udvidelse af
skoletjenesten, udvikling af nye
udstillingsformer og ikke mindst
etablering af et særudstillingslokale, der i de følgende år blev
flittigt benyttet.
Museet afholdt i perioden en
række markante særudstillinger
bl.a. om ”Landet bag isen” om
Grønland, flyvning, forstenede
spor og havets liv. Den mest markante ændring var dog nedtagningen af udstillingen på 2. sal fra
museets åbning i 1941, der blev
erstattet af den nye roste permanente udstilling ”Den Globale
Baghave”. Endelig kom udstillingen AnimaliA – Overlevelsens
ABC også til med et anderledes
bud på evolutionens historie.
Samtidig formåede han ved
siden af sit job som museumsdirektør at opgradere museets
forskning indenfor især pattedyr.
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Museets nye direktør er Bo
Skaarup, der har alsidig erfaring
bl.a. som udstillingsleder på
AQUA Ferskvandscenter,
udviklingschef på Kattegatcenteret, TV-vært
ved Danmarks Radio og
kommunikationschef hos
Nationalpark Mols Bjerge.
Overdragelsen blev markeret
ved en stor reception i marts
2013, og Thomas Secher Jensen
fortsætter sit virke for museet
som seniorforsker inden for sit
speciale med mus – og i løbet af
2013 betød ulvens fremfærd
også, at han er blevet et
kendt ansigt i medierne
som ”Mr. Wolf”.

Forskning der gør en forskel

Museets forskning fokuserer
primært på dansk biodiversitet, hvor forskningen bidrager
med ny viden, der er hjælper
til en bedre naturforvaltning
og en øget naturforståelse hos
danskerne.

Zackenberg - når det går ad
Grønland til...
Naturhistorisk Museum er vært
for en stor samling af leddyr fra
området Zackenberg i Nordøstgrønland. Samlingen har tiltrukket adskillige ph.d.-studerende
og postdocs, som i kortere eller
længere perioder har arbejdet i
museets laboratorier og bidraget
til det faglige miljø. Det har medført forskningssamarbejder, hvor
der løbende publiceres videnskabelige artikler, der demonstrerer
samlingens videnskabelige
potentiale gennem detaljerede
studier af insekters respons på
klimaændringer.

stedeværelse af småbiotoper. De
økologiske jordbrug kan derfor
kun fungere som levesteder, hvis
der er mange småbiotoper, og
de har en vis størrelse. Det betyder mindre, om der er tale om
konventionelle eller økologiske
landbrug. Ligeledes viser undersøgelserne, at dyrkningspraksis
betyder mindre, når det handler
om udveksling af genetisk
materiale mellem populationer
og den genetiske diversitet. Økologisk jordbrug er således ikke
nøglen til alene at sikre dansk
biodiversitet. Der skal også flere
og større uberørte arealer til, så
naturen hænger bedre sammen.

Er økologi altid nok?
I projektet om økologisk jordbrugs rolle som tilflugtssted
for biodiversitet, der foregik i
samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Bioscience,
er der senest udkommet to
videnskabelige publikationer.
Bl.a. har projektet sammenlignet
biodiversiteten af småpattedyr
på konventionelle og økologiske
landbrug. Projektets resultater
viste, at for de mindre pattedyr
fx mus hænger naturkvalitet
overvejende sammen med til-

Ulven - en nydansker
Projektet om nye arter i Danmark
har til mål at indsamle viden om
nye dyrearters indvandring. Da
ulven blev genfundet i Danmark i
december 2012 har det naturligvis sat sine spor på projektet,
der forgår i samarbejde med
Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience og har finansiering fra
15. Juni Fonden.
Projektet har indsamlet dokumenterede såvel som udokumenterede oplysninger om
ulv fra offentligheden. Dette

omfatter bl.a.
analyser af
digitale billeder
fra vildtkameraer
og private personer
og indsamling af DNA
fra ekskrementer og
spytprøver fra bidsår i
byttedyr. Formålet med
DNA-indsamlingen er til dels at
fastslå, om dyret er nedlagt af en
ulv, men dels også for at kunne
identificere den pågældende ulv
som individ. Projektet betyder,
at Naturhistorisk Museum i dag
har DNA af samtlige danske ulve
i museets samling.

Medieomtaler, hvor ordene „Ulv“ og
„Naturhistorisk Museum“ indgår
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Kilde: Infomedia

Naturhistorisk Museum er kendt
for sin aktive forskningsafdeling,
der nyder godt af museets store
samlinger og Molslaboratoriets
arealer. Museet vægter dialog
og kommunikation, og derfor
bliver museets forskning brugt
i mange sammenhænge. Som
særudstillinger på museet, som
foredrag med Fortællerholdet,
formidlet sagligt men forståeligt
i museets tidsskriftserie Natur
og Museum, på hjemmesiden,
facebook og naturligvis i pressen. Mange af forskningsresultaterne giver svar på spørgsmål,
som medierne interesserer sig
for – i forhold til klimaforandringer, økologi og naturligvis
ulvens genindvandring i Danmark. Derigennem er museets
forskning med til at sætte dagsordenen – til tider også politisk
– og skabe historierne, der når
folks bevidsthed.

2011
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Frivillige
Museet er så privilegeret, at vi
har adskillige frivillige tilknyttede. Blandt disse indgår bl.a.
forskere på pension og andre
dygtige fagpersoner, der enten
ønsker at fortsætte deres egen
forskning eller at hjælpe med
museets og Molslaboratoriets
mange forskningsprojekter og
artsbestemmelse af indsamlede
dyr fra felten. Vi vil gerne benytte
lejligheden til at takke vores
frivillige, der lægger et stort og
velkvalificeret arbejde, og som
betyder, at museet når nærmere
vores mål i forhold øget viden
om dansk natur.
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Er forstyrrelser et problem?
Rødrygget tornskade er fredet i
Danmark og har været i tilbagegang flere steder i landet. Derfor
er det vigtigt at undersøge, hvad
der er problemet – især for ynglende fugle. I projektet om
effekter af menneskeskabt
forstyrrelse på rødrygget
tornskade, der ynglede i
forskellige habitattyper,
afslørede undersøgelserne,
at den største trussel mod
bestanden af tornskader i Mols
Bjerge formodentligt er mere
relateret til drift og plejetiltag
frem for flere besøgende mennesker på og uden for områdets
stier. Forvaltningen skal således
fokusere på at sikre større forskellighed i buske og naturlig
etablering af større krat i
tornskadernes yngleområder, da det kan påvirke
både fuglenes adfærd
og deres ynglesucces
positivt. Samtidig kan større
kratområder formentlig være
med til at reducere en potentiel
negativ effekt af flere besøgende
mennesker.
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ZACKENBERG-SAMLINGEN
Når det gælder Arktis, betragtes samlingen som særlig
værdifuld, fordi den består af en komplet tidsserie af prøver
indsamlet langs væsentlige miljøgradienter.
Prøverne består af leddyr indsamlet ugentligt gennem
sæsonen ved Zackenberg i højarktis (siden 1996).
Zackenberg-materialet alene rummer snart én million dyr og
rummer en unik viden om biodiversiteten i Arktis.

FAKTA OM ULVE
Ulven blev fredet i Polen i 1995 og bredte sig herfra ind i
SØ-Tyskland i år 2000. Der er i dag 24 ulvekobler i Tyskland
foruden strejfende enkeltdyr.
Det første danske dokumenterede fund siden 1813 blev
registreret i slutningen af 2012.
Ulven er totalfredet i hele EU. Ifølge EU-Habitatdirektivets
bilag IV er al jagt på den derfor forbudt. Overtrædelse kan
medføre fængsel i op til 1½ år samt inddragelse af jagttegn
og jagtvåben.
Miljøministeren har i foråret 2014 fremlagt en
forvaltningsplan, hvorefter der kan udbetales
erstatning for dokumenterede drab på
husdyr samt tilskud til forebyggende
foranstaltninger i form af hegning mv.

Molslaboratoriet - forskning, naturpleje og formidling i ét
I de smukke Mols Bjerge ligger
museets forskningsstation,
Molslaboratoriet. Her kan museet selv skabe rammerne for, at
forskning, naturpleje og formidling går op i en højere enhed.
Den største trussel mod Danmarks biodiversitet er ubetinget,
at mange værdifulde arealer
med sjældne arter ikke plejes
målrettet. Men det gør museet
på Molslaboratoriet til glæde for
mange sjældne arter, for museets
egen og andres forskning og ikke
mindst formidling af dansk natur,
som rækker videre end mariehøner og solsorte. For dansk natur
er meget mere farvestrålende og
artsrig end det!
Blomstrende overdrev
Med økonomisk hjælp fra 15.
Juni Fonden fik Molslaboratoriet
maskiner til at fjerne overskudsbiomasse på udvalgte arealer
på Molslaboratoriet, og allerede
efter de første slåninger har

resultaterne vist sig i form af
en massiv blomstring og store
koncentrationer af fouragerende
insekter.
Et andet vigtigt element i naturplejen er Molslaboratoriets kvægbesætning af Gallowaykøer, der
holder vegetationen nede på flere
steder i området. Kvægbesætningen er udvidet, så det passer
bedre til de nye arealer, og besætningen er nu oppe på 43 dyr.
Der er ingen tvivl om, at kombinationen af græsning og målrettet
”høslæt” styrker biodiversiteten.
Plejeplanerne for de enkelte
områder bliver brugt, gransket
og justeret ind i samarbejde med
forskerne. Resultaterne viser sig
hurtigt i næste vækstsæson, og
der bliver løbende samlet data
ind til de forskellige projekter,
som Molslaboratoriet har lagt jord
til. Data der viser fremgang på
flere områder. I 2013 blev bl.a.
blåhathvepsebi, kejserrovbille,
markeperlemorsommerfugl og

kommabredpande truffet på
flere af forsøgsarealerne. Endelig
fortsætter tidligere direktør,
seniorforsker og emeritus, Henning Petersen, sin forskning med
at optage, uddrive og præparere
jordprøver fra Mols for at artsbestemme collemboler (springhaler) for på artsdiversitet og
udbredelse i Danmark. Springhaler er vigtige for nedbrydning
af organisk materiale og dermed
for omsætningen af næringsstoffer i kvælstofkredsløbet.
Ekstern forskning
på Molslaboratoriet
Ud over museets egne projekter
har Molslaboratoriets arealer også
været genstand for ekstern forskning. I perioden 2012-14 foretages
den afsluttende registrering af
langtidseffekten af græsning og
høslæt på vegetation og jordbund
i lysåbne naturtyper ved Rita
Butterschøn, Skov og Landskab,
Københavns Universitet og Jon
Butterschøn, Fødevarestyrelsen.

Som en del af det europæiske
forskningsnetværk INCREASE,
der blev etableret i 2009, er der
blevet manipuleret med klimaet
i små forsøgsfelter, som udsættes
for forlænget sommertørke og
forhøjet temperatur. Resultaterne vurderer, hvad der vil ske
med de naturlige økosystemer,
hvis Jordens klima ændrer sig. Tilsvarende forsøg findes i Ungarn,
Italien, Wales og Holland, og resultaterne indgår sammen med
anden forskning i FNs klimarapporter. Projektet er koordineret
af Inger Kappel Schmidt, Skov
og Landskab ved Københavns
Universitet.
Lys i natten
De mange sjældne arter i Mols
Bjerge bliver naturligvis fremhævet på de mange naturture, som
Molslaboratoriets naturvejledere
tilbyder. Men der er mange andre
grunde til at kigge forbi Molslaboratoriet; også selvom der ikke
står en naturvejleder klar. I 2013

indviede Molslaboratoriet en
ny infoportal, der har skabt stor
glæde for turister og besøgende,
som nu let og overskueligt kan
danne sig et indtryk af Mols
Bjerges arealer. Men det er et andet publikumstiltag, der virkelig
har fået gæster til at valfarte til. I
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I 2013 blev der desuden indviet
nye informationsstandere langs
stierne - det blev passende gjort
den 1. maj med en rød naturtur
og under behørig tilstedeværelse
af SF-borgmesteren Kirstine Bille
i Syddjurs Kommune.

Efterårsstorme og kærlighed
Naturen er aldrig kedelig, og især
vejrets rasen kan betyde uforudsete arbejdsopgaver. De to efterårsstorme i 2013 gik ikke stille for
sig på Molslaboratoriets arealer.
Det gav overarbejde til motorsaven og efterfølgende
stort oprydningsarbejde
langs hegn og stier. Den
ene belgiske hest sprang
af sted i stormen og røg
helt til tops på Agri Bavnehøj, hvor den forelskede sig i
en islandsk hingst. Hesten måtte
lokkes hjem med gefühl og 5 kilo
gulerødder.
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2013 indviede Molslaboratoriet
en såkaldt lyslokningstavle, der
var støttet af Nationalpark Mols
Bjerge. Konceptet er enkelt.
Insekter, der flyver i nattens
mulm og mørke, bliver tiltrukket
af lys. Derfor er der stillet en hvid
væg med en kraftig pære op på
toppen af bakken lige nord for
Molslaboratoriets bygninger.
Lyslokningstavlen lokker rigtige
mange insekter - og insektnørder
til. I nattens mulm og mørke kan
man se dem, fordybet under
lampens skær kun afbrudt af
diverse glædesudbrud, når nye
og ukendte arter lander.

Natur for evigheden – samlinger med potentiale
De videnskabelige samlinger
af konserverede dyr er en af
grundstenene i Naturhistorisk
Museums virke. Det er præparater fra samlingerne, der ofte danner udgangspunkt for museets
forskning, udstillinger og øvrige
formidling som fx Skoletjenesten.
Med 19 millioner præparater,
hvoraf 2 mio er registreret
digitalt, er det Danmarks næst
største naturvidenskabelige
samling. Flere af delsamlingerne
er de mest repræsentative og
omfattende i Danmark. Dette
gælder bl.a. smådyr, der lever i
ferskvand (makroinvertebrater)
samt snegle, muslinger og konkylier mm (mollusker).
Udover Naturhistorisk Museums egen brug af samlingerne
udlånes præparater herfra også
i høj grad til andre museer og
samarbejdspartnere. I 2013 blev
over et hundrede præparater
udlånt til bl.a. Center for GeoGenetik - Statens Naturhistoriske Museum, Danmarks Radio,
AQUA, Moesgaard Museum,
Institut for Bioscience og Center
for Strukturel Biologi - Aarhus

Universitet, Museum Østjylland
og Vesthimmerlands Museum.

der matcher museets definerede
indsatsområder.

Samlinger, der ikke bliver
brugt, har ingen værdi
Museet har lagt en ny strategi
for samlingerne, der beskriver,
hvordan disse kan og skal opprioriteres, så de kan indgå i
fremtidige moderne internationale forskningsprojekter baseret
på museumsregistreringer.
Naturhistorisk Museums nye
strategi er til dels baseret på en
rapport fra Synthesys (Synthesis
of Systematic Resources), der er
udfærdiget på baggrund af to
auditørers grundige gennemgang af museets samlinger i juli
2013.

I 2013 blev der registreret over
250 nye præparater i museets
databaser. Disse registreringer
tæller bl.a. vævsprøver (DNAregister) for samtlige kendte danske ulve. Endnu flere præparater
er indkommet på museet i 2013,
men endnu ikke registreret.
Dette tæller bl.a. en imponerende samling af over 20.000
fugleæg doneret af arvinger efter
Sigurd Bruhn.

For at opfylde det strategiske
fokus på dansk biodiversitet blev
der i januar 2013 iværksat en
total gennemgang af museets
beholdning af frosne dyr, der
afventede konservering. Således
blev 537 dyr uden videnskabelig værdi kasseret, og 175 dyr
af videnskabelig værdi blev
overgivet til Statens Naturhistoriske Museum i København, så
museet kun bruger ressourcer
på oparbejdning af præparater,

museets omfattende sommerfuglesamling. Projektet indebærer en inklusion af nytilkomne
samlinger til hovedsamlingen
samt efterfølgende genopstilling
af alle præparater efter nyeste
systematik. Udenlandske præparater bliver sorteret fra, så hovedsamlingen bevarer et skarpt
fokus på dansk biodiversitet.

I efteråret 2013 modtog museet
en stor samling af konkylier og
sneglehuse, der var indsamlet af
praktiserende læge Erik Borre.
Erik Borre tog sig bl.a. af vaccinering og behandling af både
danske og udenlandske søfolk,
der kom til Aarhus. Erik Borre
samlede på snegle, og mange af
de søfolk, han mødte, forsynede
ham med sneglehuse fra alle
klodens egne. Han var også selv
flittig til at indsamle på sine egne
rejser verden rundt.
2013 blev også året, hvor museet
startede et stort projekt med
en fuldstændig gennemgang af
9

Hvad har Flyvestation Vandel,
Billund Lufthavn, Endelave og
Kongeå-dalen til fælles? De har
i sommeren 2013 haft besøg af
museets naturkonsulenter, som
har haft til opgave at kortlægge
sjældne smådyr.
Disse kortlægningsopgaver
har Naturhistorisk Museum i
de seneste seks år gjort stadigt
mere ud af. Fra de indledende
foranalyser i Syddjurs Kommune,
hvor Molslaboratoriet ligger,
har museet siden foretaget
naturkortlægninger for Favrskov,
Silkeborg, Ikast-Brande, Horsens,
Vejle, Vejen og nu senest også
Billund Kommuner.
Når Naturhistorisk Museum
drager i felten, er der ikke tale
om den almindelige naturovervågning af planter, som kommunerne er forpligtet til. Museets
rolle er i stedet at identificere
arter af smådyr, som kræver en
særlig indsats. Gennem tiden har
det affødt fund af så forskellige
arter som nordlig fugleedderkop,
humlerovbille, brun bjørnesvir-
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reflue og masser af sjældne
sommerfugle. Når disse sjældne
fund plottes på kortet, indgår
de efterfølgende i prioriteringen af kommunernes
naturforvaltning. Finder
man fx sjældne møgbiller på en lokalitet, er det
afgørende, at der år efter
år er kontinuerlig græsning
af dyr på lokaliteten. Ét enkelt
år uden græsning er fatalt for de
dyr, der lever af de græssende
dyrs ekskrementer.
Ud over de større kortlægningsprojekter løser museet
også mere ad hoc-prægede
opgaver for kommunerne,
fx som rådgivere i forbindelse med naturgenopretning eller som turledere
på offentlige arrangementer ude i de enkelte kommuner. For en kommune er det
langt mere rentabelt end selv at
have folk på lønningslisten, og
for museets medarbejdere giver
det en fin føling med, hvad der
foregår uden for bygrænsen.
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Natureksperter-on-demand

Kommuner hvor museets naturkonsulenter
kortlægger sjældne smådyr

Nye blommer i gamle æg – Museets udstillinger
Efter den store åbning af museets nye faste udstilling Den
Globale Baghave i 2012, var
2013 præget af en række mindre
særudstillinger. Den største var
særudstillingen ”Excellent Eggs”,
hvor museet fik mange reaktioner fra publikum.
Det var selve mængden af æg,
der gjorde indtryk på publikum.
Der var også mange - over
20.000, som museets dog kun
havde plads til at udstille en
delmængde af. Men mange
undrede sig. Ikke alene over
mængden og skønheden i den
store montre med æg på æg
på æg, men over personen bag
samlingen. Hvad driver en mand
til en så altopslugende interesse,
at man bruger en stor del af sit
liv på sådan et projekt? Det er jo
ikke bare æg. Der er samlet ind
for at få en repræsentation af så mange arter
som mulig og spredt
både i tid og sted.
Udstillingen åbnede også gæsternes øjne

for udviklingen i dansk natursyn.
I dag er det forbudt at indsamle
æg fra reder – tidligere var det
betragtet som en sund interesse
blandt alle raske drenge.
Museet kunne også tydeligt
mærke publikums fascination
af ulvene, der kom til Danmark.
Alle der har fået læst højt af Den
lille Rødhætte kunne være med. I
samarbejde med Nordea-fonden
sendte Naturhistorisk Museum
vandreudstillinger ud i landet for
at adskille myte fra fakta. Og der
var noget at tage fat på. Bortset
fra forståelig frygt for mennesker og husdyr, var der blandt
andet nye vandrehistorier om, at
ulvene skulle være udsat. Vandreudstillingerne stod klar i september 2013, og museet oplevede
en stor efterspørgsel. Alene på 3

måneder blev udstillingen lånt
ud til 14 forskellige institutioner,
og et forsigtigt estimat gætter
på ca. 10.000 har set den lokalt.
Dette blev understøttet af et
tilbud om en ”ulvetime” til skoler
og børneinstitutioner. Her kom
en af museets dygtige formidlere
ud og skilte myte fra fakta om
ulven. Ulvetimen blev afviklet
15 gange fra september 2013 og
frem til årsskiftet og har nået ca.
3000 børn.

Støttet af

11

Naturaktiviteter i øjenhøjde
Det er Naturhistorisk Museums
vigtigste opgave at bevare den
danske naturarv og skabe
relationer mellem mennesker
og natur.
Det er derfor museets
ambition at nå ud til så
mange mennesker som
muligt. Men hvordan gør
man det? Et af midlerne er at
bringe naturen i øjenhøjde, og
her står feriearrangementer, foredrag, naturture og rundvisninger
på museet, Molslaboratoriet og
i naturen i Østjylland centralt.
Museet henvender sig til mange
målgrupper – fra børn og

12

deres voksne i ferierne til de
dedikerede amatørornitologer
på en frysende julefugletur.
Derfor prioriterer museet bredden, men nogle arrangementer
er naturligvis blevet klassikere,
som museet ikke ”tør” at undlade
i programmet. Det gælder både
de populære dyredissektioner i
vinterferie og efterårsferie, åbne
konservatorværksteder, svampetur på Molslaboratoriets arealer,
julefugleturen til Kalø og foredrag som ”set og sket“ i Nationalpark Mols Bjerge. Men hvert år
tester museet og Molslaboratoriet også nye ture med potentiale
til at blive nye klassikere.

Endelig tilbyder Naturhistorisk
Museum hver sommer i samarbejde med Aarhus Kommune to
ugers aktiviteter for elever i Aarhus Kommune. NaturXpeditioner
sender børnene på oplevelsessafari ud i naturen - til stranden,
skoven, ind i museets samlinger
og giver mulighed for at fordybe
sig i naturens forunderlige verden i en hel uge.
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Kombinationen af naturture,
foredrag, rundvisninger og
spændende ferieaktiviteter
betød, at Naturhistorisk Museum
slog sin besøgsrekord i 2013.
Resultatet var over 58.000
besøgende.
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Skoletjenesten - et mangfoldigt liv
I skoletjenesten på Naturhistorisk
Museum og Molslaboratoriet
handler det om liv og alt det forunderlige og mærkelige, der findes i naturen. Spørgsmål, fnis og
undren er dagligdag, for naturen
er spændende og indbyder til
hands on-oplevelser og snakke.
På museet foregår undervisningen overvejende i BioX-lokalerne
men også iblandt skeletter
og udstoppede, livagtige dyr
på udstillingerne. Danske dyr,
afrikanske dyr, arktiske dyr – ja
dyr fra alle dele af verden vækker
forundring og bliver behandlet i
dybden. Hvordan flyver fuglene?
Hvordan holder sæler og hvaler
varmen i det kolde vand, og
hvordan mærkes en levende
slange?
Omkring i istidslandskabets bakker ved Molslaboratoriet summer det af liv. Planter, insekter,
krybdyr og fugle ligger til grund
for elevernes egne indsamlinger
og undersøgelser i felten. Der er
alle muligheder for tværfagligt
arbejde mellem biologi, geologi,
geografi, fysik og kemi.
Både på museet og Molslaboratoriet kan alting undersøges
i dybden i stereolupper eller
14

mikroskoper, så alle detaljer og
miniliv kan opleves. Mange tager
imod det varierede udbud af
undervisningstilbud og oplæg i
Skoletjenesten, der har oplevet
en fordobling af skoleelever i
løbet af bare 6 år.
I 2013 blev det til 253 oplæg
2/3 af eleverne kommer fra
mellemtrinnet og udskolingen med en overvægt af 7., 8.
og 9. klasser.
Skoletjenesten har en bred vifte
af undervisningstilbud om alt fra
danske dyr til evolution og felt-
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undersøgelser. Det mest populære
tilbud for de ældste klasser er evolutionsoplægget, hvor eleverne
arbejder med systematik, kommer
helt tæt på mangfoldighed, tilpasninger og debatterer evolution i
dagligdagen. Også dissektion af fx
rotte/mus, ørred eller hjertelungesæt fra svin benyttes ofte. Mange
klasser benytter tilbud i forbindelse med projekt- og emneuger. Her
er fugle, arktiske dyr og savanne
meget anvendte.
I samarbejde med lærerne arbejder skoletjenesten på at integrere
museumsbesøget mest muligt i
forløb og skoleundervisningen, så
det udgør et fagligt og oplevelsesmæssigt supplement til den

daglig undervisning. Dialogen
med lærerne før besøg og oplæg
er meget værdifuld. Tilbuddene til
skoleklasser er en vigtig del af museets indsatsområde og underbygger museets erklærede mission;
“at styrke børn og unge borgeres
naturforståelse og interesse for
naturvidenskabelige uddannelser.
Sikre en nutidig og spændende
formidling af naturen så børn og
unge får relationer til naturen,
tager ansvar og selv bliver aktive
naturbeskyttere.”

Aarhus Kommune samt skoletjenester på andre museer. Naturhistorisk Museum tilbyder
efteruddannelse og opkvalificeringskurser for lærere
og lærerstuderende og
hjælper inspiration og
input til undervisningen
i Natur og teknologi samt
biolog.

En stadig udvikling af skoletjenesten sikres ved tæt samarbejde med læreruddannelsen og
lærere og deres elever.

Klassefordeling på
Naturhistorisk Museum 2013

12%

21%

30%

Indskoling
Mellemtrin

37%

Udskoling
Gymnasie
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Konferencer og kurser midt i naturen
Hvad ønsker forskere eller en
gruppe af lærere af deres næste
møde ude af huset? Fred og ro
til fordybelse? Lækker mad og
drikke før, under og efter? At
vågne i luftige lyse værelser
med den smukkeste udsigt?
Hurtigt internet, kopimaskine, tekniske faciliteter og
måske også lige et mikroskop
ved hånden, hvis man skulle
falde over noget interessant?
Plads til teambuilding, ”walk and
talk” og frisk luft ad libitum til at
klare hjernen med…
Molslaboratoriet er også et
velrenommeret kursuscenter,
og der er aktiv efterspørgsel på
faglige rammer med plads til
ro og fordybelse. Molslaboratoriet kan lejes af alle,

- men det er et krav, at kurset
har et fagligt indhold.
Hvert år i sommerferien afholder
Aarhus Universitet de årlige feltkurser, hvor biologistuderende
i en uge endevender Molslaboratoriets arealer med ketsjer, lup
og fælder og følgende artsbestemmelser under lup og med
bestemmelsesnøgler.
Feltkurserne er en af de få gange,
hvor det er obligatorisk for
biologistuderende at arbejde
med dansk natur og feltundersøgelser.

Molslaboratoriet via positiv omtale fra tidligere gæster. Således
er mange kurser og ophold
tilbagevendende år efter år.

Molslaboratoriet bruges i undervisningssammenhænge, til
personale-eksternater, seminarer
og til flerdags-møder. Mange nye
kunder finder frem til

• Skøn atmosfære og venlig
betjening
• Det nemmeste kursus,
jeg har arrangeret…
• Skønt med stilheden
– og mørket!
• Hvor er det dog smukt!
• Dejligt at den mad der bliver
sat på bordet er til os,
- og beregnet kun til os!
• Dejligt at man ikke skal
forholde sig til andre gæster,
- som ikke tilhører gruppen.
• Nej, er der nogen der skal
sove på ”mit” værelse, når
jeg er taget hjem?

Kursus- og konferencedeltagere 2006-13
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Museet som mødested
Møde - ved siden af en tiger?
I 2013 blev det muligt at holde
reception eller fest på museet
uden for museets normale
åbningstid.
Museets stemningsvækkende
udstillinger danner rammen,
mens arrangørerne selv kan tilpasse indholdet - hvad enten det
er bryllupsfotos med sommerfugle i baggrunden, reception
sammen med kæmpende tigere
eller et fagligt seminar. Man kan

også leje museets auditorium.
Der er plads til 150 personer og
alt nødvendigt udstyr til det faglige seminar eller et ph.d.-forsvar
såsom projektor, storskærm, tavler, højtalere og internet. Der er
desuden mulighed for mørklægning. I museets auditorium, med
alt hvad dertil hører af projekter,
computer og lyd.
Alle arrangementer kan naturligvis tilpasses med rundvisninger i
museet eller guidede naturture.
Kun fantasien sætter grænser.

Indsamling til
Make-A-Wish Ønskefonden
på Naturhistorisk Museum.
”Vi var helt vilde med hele casinotemaet
på Naturhistorisk Museum, og både under
og efter arrangementet gav flere af vores
gæster udtryk for, hvor imponerende
og gennemført det havde været.
Det var en fantastisk ramme”
Niels Skjødt, arrangør
17

Ud i verden med de gode historier
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Den dybere formidling finder
man på museet hjemmeside. Her
er alt fra gratis undervisningsmaterialer til skoler, viden der er opsamlet igennem forskellige projekter, hjælp til artsbestemmelse
igennem museets smådyrsnøgle,
artbeskrivelser i naturleksikonet
og naturligvis forskningsrapporter. I 2013 havde hjemmesiden i gennemsnit 653 unikke
besøgende om dagen, dog med
store sæsonudsving, så der var
hektisk aktivitet op til og under
feriearrangementer og naturture.
Det blev i alt til 238.472 unikke

besøg. Hjemmesiden har over
2000 sider, men de mest besøgte er websiderne om museets
åbningstider, skoletjenestens
sider, Molslaboratoriets sider og
naturligvis museets kalender om
naturture, feriearrangementer,
foredrag, temadage og meget
mere.

2011

Presseomtaler for Naturhistorisk Museum Aarhus
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2013
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Både Naturhistorisk Museum og
Molslaboratoriet er meget aktive
på facebook. Udover omtaler
til naturture og andre arrangementer bliver facebook brugt
til at fortælle om arbejdet “bag

facaden”. Naturhistorisk Museum
er forpligtet til at forholde sig
aktivt til museumslovens 5 søjler,
hvilket betyder, at arbejdstiden
skal fordeles mellem: Indsamling,
registrering, konservering, forskning og formidling. Traditionelt
har indsamling, registrering,
konservering og til dels forskning
levet et stille liv, men nye medier
som facebook giver mulighed
for, at museet og Molslaboratoriet kan synliggøre andre
arbejdsområder. Det er også
her, at feltsæsonens fantastiske
naturoplevelser bliver delt.

Regionale
dagblade

Med så mange gode historier og
dygtige formidlere er museet privilegeret i pressesammenhænge.
Pressen ved, at Naturhistorisk

Museum giver velformuleret,
og saglig viden om dansk natur
- også med et betydeligt tvist
af god humor, så de henvender sig ofte selv, når der bliver
fundet noget specielt i naturen
eller vil have en opdatering på
ulve, fugleliv eller sommerfugle.
Denne goodwill supplerer museet naturligvis med målrettede
pressemeddelelser, når der sker
noget særligt på museet eller
Molslaboratoriet - i forbindelse
med ferier, foredrag, temadage
og naturture.
Den større bevågenhed overfor
Naturhistorisk Museum betød
også, at TV2 Østjylland sendte
deres aftenudsendelser fra
Molslaboratoriet i en hel uge i
maj 2013. Derudover har museet
en fast ugentlig klumme om
ugens naturhistorie på
videnskab.dk, hvor biologerne
skiftes til at skrive en lille sæsonbetonet klumme om, hvad der
sker i naturen netop nu.

Landsdækkende
dagblade

Det vrimler med gode historier
på Molslaboratoriet, på museet
og selvfølgelig overalt i den natur, der omgiver os alle. Museet
har nogle af Danmarks bedste og
mest rutinerede naturformidlere
på lønningslisten. Ser man på
museets samlede personale, så
dækker det fra rutinerede TVværter som museumsinspektør
Morten DD Hansen og direktør
Bo Skaarup, faste naturvejledere
på P1 som Lars Bøgh og specialister, der indkaldes, fx når ulven
igen huserer, som seniorforsker
Thomas Secher Jensen.
Naturhistorisk Museum har meget på hjerte - og heldigvis også
mange der vil lytte - og derfor
er museet meget aktive på tre
fronter;
• fokuseret pressearbejde
• stærk indsats på en række af
de sociale medier, herunder
facebook og instagram
• dybere formidling på
hjemmesiden som supplement
til udstillingerne, skoletjenestemateriale mm.

Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet på facebook
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Fortællerholdet - foredrag med bid i
Der går en lige linje mellem
Naturhistorisk Museums mission
for at at bygge bro mellem
mennesker og natur og museets
tidsskrift Natur og Museum og
det nye koncept Fortællerholdet,
der er museets dygtige team af
foredragsholdere.

I 2013 så et nyt koncept
dagens lys. Fortællerholdet er
Naturhistorisk Museums team
af rutinerede og inspirerende
foredragsholdere, der er klar
til at dele deres store viden om
naturen. Emnerne dækker alt fra
danske slanger, ulve,

flagermus, hvaler, hajer, overlevelse i og af naturen, giftige dyr,
Darwin og evolutionen og til
et decideret standup-show om
oplevelser i naturen. Fortællerholdet har til hensigt at flytte

Foredrag med bid
i

museets forskningsresultater og
viden ud af huset, til forsamlingshuse, biblioteker, foredragsforeninger, grønne foreninger og
kulturhuse - der hvor borgere
færdes og mødes.

FORTÆLLERHOLDET
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Natur og Museum – et tidsskrift med noget på hjerte
Natur og Museum er et populærvidenskabelig tidsskrift, der har
eksisteret i mere end 50 år. Hver
eneste Natur og Museum tager
en facet af naturens liv op - ofte
med en stærk dansk vinkling. Det
kan enten være en kalejdoskopisk rundtur i en enkelt art - eller
et tværfagligt tema fx “Øjne”, “Arternes planet” eller en gennemgang af ”Heden og skoven”. Fælles
for alle udgaver af tidsskriftet er,
at de er skrevet af nogle af landets
dygtigste fagfolk i et let tilgængeligt sprog med flotte beskrivende
illustrationer. Der er ofte en

“nøgle“ med så man motiveres til
at gå ud i naturen og artsbestemme danske dyr, som man selv
finder. Tidsskriftet er det eneste
af sin art i Danmark.

flere andre danske museer.
Hjemmesiden fugleognatur
fungerer desuden som markedsføringskanal for tidsskriftet.

I 2013 kunne man blive klogere på:
• Vilde bier
• I skoven med lup
• Arternes planet
• Kragefugle
Tidsskriftet udkommer i 4000
eksemplarer, hvoraf ca. 2/3 bliver
udsendt til museets abonnenter.
Tidsskriftet bliver forhandlet ved

Lektørudtalelse af
I skoven med lup
“Hæftet I skoven med lup er en rigtig
fin udgivelse, der, på et højt fagligt plan,
lægger op til en tur i skoven, og at opleve
dimensioner man ikke normalt ser.
Absolut anbefalelsesværdig.”

Lektørudtalelse af Vilde bier
“Temahæfte om vilde bier, som
nok især voksne naturinteresserede
læsere vil læse, men som unge fra 13 år
og opefter også kan læse af interesse eller
i undervisningssammenhænge. Hæftet
gør det fuldt ud for en god fagbog med
faglig dybde om emnet, og den slags
bøger findes der ikke mange af.
(...) Hæftet (...) er rent guf for
naturelskere.”
21

Øvrige udgivelser i 2013
Forskningsrapporter og
forskningsartikler
Sell, H., K. Olsen, C. Vedel-Smith
& J. Svendsen, 2013: Effekten
af menneskeskabt forstyrrelse
på rødrygget tornskade (Lanius
collurio) ynglende i forskellige
habitattyper – Flora og Fauna;
Vol. 119 (1+2). s. 55-64.
Holm, T.E., M.D.D. Hansen, N. Bell,
E. Dylmer, K. Olsen & L. Iversen,
2013: Naturhistorie fra Danmark:
De danske guldsmede og dagsommerfugle kortlægges i to nye
atlasprojekter 2014-16. – Flora og
Fauna; Vol. 119 (1+2). s. 150-151.
Andersen, L.W., H.J. Baagoe, M.
Brummerstedt & T.S. Jensen,
2013: Phylogeographic relationships between North European
yellow-necked mice, Apodemus
flavicollis; 11th International
Mammal Congress. Belfast.
Marchi, C, L.W. Andersen, C. Damgaard, K. Olsen, T.S. Jensen & V.
Loeschcke, 2013: Gene flow and
population structure of a common agricultural wild species
(Microtus agrestis) under different land management regimes.
– Heredity; Vol. 111. s. 486-949.
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Andersen, L.W., H.J. Baagoe,
M. Brummerstedt & T.S. Jensen,
2013: Phylogeographic relationships between North European
yellow-necked mice, Apodemus
flavicollis; 11th International
Mammal Congress. Belfast.

Forskning af eksterne forskere
Buttenschøn, R.M. & Buttenschøn,
J. 2013: Woodland grazing with
cattle – results from 25 years of
grazing in acidophilus pedunculate oak (Quercus robur) woodland. Pp 317-329 In Rotherham
(ed): Trees, Forested Landscapes
and Grazing Animals – A European Perspective on Woodlands
and Grazed Treescapes.
Andet
Hæftet ”Fakta om ulv i Danmark”
”Ulvetime” - film
Undervisningsmateriale om
”Ulv i Danmark”
Ny stifolder til Molslaboratoriet
Årsberetningen 2012

Fundraising - den mangfoldige økonomi
Naturhistorisk Museums mange
forsknings- og formidlingsopgaver afhænger af en mangfoldighed af bidragsydere, fra
museumsgæsten og abonnenten
til fonde og offentlige bidragsydere.
Fundraising skal i de kommende
år udvikle sig til at blive en kernekompetence i Naturhistorisk
Museum for derigennem at sikre
en stabil og sund virksomhed.
Fundraising handler om faglig
troværdighed og økonomisk
respekt for de bidrag og anden
støtte, der tilgår virksomheden.
Det handler også om relationer,
om troværdighed og kontinuitet
og om at vise resultater.
Naturhistorisk Museums kerneaktiviteter inden for fundraising
bliver prioriteret inden for
følgende områder:
1. Tilskud fra offentlige puljer
2. Tilskud fra private fonde
3. Virksomhedsbidrag &
sponsorater
4. Bidragsydere – individuelle
bidragsydere der giver et fast
månedligt bidrag til Naturhistorisk Museums arbejde.

5. Overskud ved salg af gamle og
nye produkter, såsom foredrag,
butik, netbutik, events, kursusvirksomhed mv.
Derudover arbejder Naturhistorisk Museum ihærdigt med
at finde nye, innovative ideer
og koncepter inden for den
definerede ramme for fundraisingarbejdet. Herunder skal
der især rettes fokus på
museets brugere og relaterede
samarbejdspartnere.
Naturhistorisk Museum vil opbygge en stærkt fundraising-arbejde, der underbygger museets
værdier og mission for derved
at tilvejebringe de nødvendige
midler til indfrielse af egenfinansierings-kravet samt skaffe
frie midler, som kan bruges på
områder, hvor museet ikke kan
få dækket sine omkostninger
gennem de offentlige ordinære
tilskud.
Projekter er omdrejningen for de
fleste fundraisingsaktiviteter. Ud
af Naturhistorisk Museum mange
partnere og projekter bliver de
mest markante og præcise udvalgt
som fokusprojekter.
Modellen tilstræber, at projektet indeholder følgende komponenter:

a. En klar profil der matcher
Naturhistorisk Museums fokus
inden for biodiversitet og
bynatur.
b. En klar fortælling om
projektets værdi for naturen
og befolkningen
c. En tydelig selektering af
projektdelmål ud fra fundraising perspektiv – en
gradering af støttemuligheder
d. En tilgang til projektet på
personligt niveau, på lokalt
niveau, på institutionelt
niveau, og på business niveau.
e. Markedsføring på web, pressemeddelelser, sociale medier mm.
Historier og dokumentation fra
alle hjørner af virksomheden
skal medvirke til, at museet kan
præsentere seriøse og gode
ansøgninger med gode muligheder for økonomisk opbakning.
Dokumentationen af resultater fra støttede projekter skal
ligeledes fastholde interessen
fra fondenes side – og medvirke
til at fastholde en profil som en
seriøs og pålidelig organisation.
Naturhistorisk Museum er meget
taknemmelig over den tillid, som
fondene viser. Der skal derfor

lyde en stor tak til følgende fonde, der generøst støttede museet
og Molslaboratoriet i 2013:
• 15. Juni Fonden, der har
støttet med 375.000 kr. til
projektet ”Maskiner & Co”
• Nordea-Fonden der har støttet
med 235.000 kr. til projektet
”Ulvetime”
• Kulturministeriets Forsknings
udvalg, der har støttet med
376.000 kr. til projektet
”Evolution af fuglesang”
• Kulturministeriets formidlingspulje, der har støttet med
435.000 kr. til projektet
”Havet og mennesket”
• Nationalpark Mols Bjerge, der
har støttet med 123.000 kr. til
projektet Operation 1947
• Aage V. Jensen Naturfond, der
har støttet med 240.500 kr. til
projektet ”Glatsnog”
• MMEx, der har støttet med
520.000 kr. til en kommende
”DNA-udstilling”
• Nationalpark Mols Bjerge, der
har støttet med 172.612 kr. til
projektet ”Sjov, leg og læring”
• 15. Juni Fonden, der har støttet
med 2.150.000 kr. til projektet
”Nye Arter i Danmark”
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Om virksomheden
Naturhistorisk museum
Naturhistorisk Museum, Aarhus,
er en selvejende institution og
et statsstøttet museum under
Kulturministeriet i henhold
til museumslovens §16 og en
sektorforskningsinstitution i
henhold til lovgivningen for
arkiver, biblioteker og museer.
Museet har et udstillingsareal på
2.500 m2 og er med tegnestue,
værksteder, kontorer, undervisningslokaler samt forskningsog undervisningslaboratorier
beliggende i Universitetsparken
i Aarhus. I Trige nord for Aarhus
ejer museet et fjernlager, som anvendes til opmagasinering og til
opbevaring af brændbare prøver,
herunder museets spritsamling.
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Molslaboratoriet
Nær Femmøller i Nationalpark
Mols Bjerge ligger Molslaboratoriet, der består af den firlængede gård Nedre Strandkær og
det tilhørende husmandssted.
Bygningerne rummer moderne
forsknings- og kursusfaciliteter samt 160 ha naturarealer
med hede, overdrev og skov. I
årenes løb er der udført mange
forskningsprojekter på arealerne
af såvel museets medarbejdere
som af gæsteforskere fra ind- og
udland.

Nøgletal
Naturhistorisk Museums regnskab for 2013 viser en totalindtægt på 16,9 mio. kr., heraf
udgjorde de offentlige, ordinære
tilskud i alt 11,7 mio. kr.

besøgstal
År

Skoler

Børnehaver

Fritidshjem

I alt uddannelse

Arrangementer

Familie og enkeltbesøgende

Totalt antal besøgende

2007

8354

6693

1329

16.376

3.928

27.748

48.052

2008

8.447

6.304

1.093

15.844

3.962

30.000

49.806

2009

9.216

5.596

687

15.399

9.995

24.603

49.997

2010

8.928

6.015

1.481

16.424

8.013

26.783

51.220

2011

7.691

5.906

1.070

14.667

8.377

27.190

50.234

2012

9.051

7.457

905

17.413

4.025

31.627

53.065

2013

9.656

5.961

969

16.586

8.494

33.842

58.922
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bestyrelsen
Museets bestyrelse
2010-2013
Valgt af Aarhus Byråd
Hans Schiøtt (næstformand),
Ophelia Acton og
Ole Bøgh Vinther
Valgt af ledelsen ved
Aarhus Universitet
Søren Mogensen
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Valgt af den biologiske
faggruppe ved Aarhus
Universitet
Henrik Balslev og
Volker Loeschcke
Valgt af Naturhistorisk
Forening for Jylland
Eigil Holm 0g
Jens Reddersen

Valgt af Jydsk Forening
for Naturvidenskab
Jens Bjerregaard Christensen
(formand),
Arn O. Gyldenholm
Medarbejderrepræsentant
Theis Andersen
Forretningsudvalg
Formand, næstformand og
Henrik Balslev

medarbejdere
Ansatte 2013
Fastansatte

Henrik Sell

Theis Andersen

vicedirektør, formidlingschef

udstillingsdesigner

Studentermedhjælpere
Amanda Bundgård

Inge-Marie Høi

Thomas Secher Jensen

studenterformidler

Allan Frank Nielsen

redaktionssekretær

museumsdirektør / seniorforsker

Anna K. Kristiansen

teknisk ansvarlig

Jan Gruwier Larsen

Tina Ruhe

studenterformidler

Allan Holm Pedersen

museumsinspektør, udstillingsleder

regnskabsassistent, deltid

Frej Juhl Halvorsen

servicemedarbejder, deltid

Jan Mouritzen

Anette Sauermilch

naturforvalter

Servicemedarbejder, Mols, deltid

studenterformidler

Jannick Smedegaard Jespersen

Karin Larsen

Projektansatte
Anne Krøyer Sørensen

Anni Kjeldsen

regnskabschef, HR-konsulent

kommunikationsmedarbejder

Karin Brydsø

leder af Molslaboratoriet

Kent Olsen

Ditte Gry Svensmark

studenterformidler

Arne Eriksen

kurator, ph.d.-studerende

skoletjenestemedarbejder

Kim Sørensen

butiksassistent, deltid

Kim Hjortshøj

Jannie Kalør Svendsen

studenterformidler

Bente Tønning

snedker

forskningsassistent.

Maja Møholt

servicemedarbejder, Mols, deltid

Kirsten Meltofte Eriksen

Jens Kristian K. Keller

studenterformidler

Bo Skaarup

servicemedarbejder, deltid

servicemedarbejder

Malene Grell Ulrik

museumsdirektør

Lars Bøgh,

Jens O. Pedersen

studenterformidler

Charlotte Clausen

formidlingsinspektør,
arrangementsansvarlig

servicemedarbejder

Malthe Hvas

grafisk designer

Lisa Mousten Søndergaard

studenterformidler

Christina Vedel-Smith

Lene Petersen,

kommunikationsmedarbejder

Mathias Groth Skytte

laboratorieleder og kurateringsassistent

assistent, omstillingen, deltid,

Marianne Graversen

studentermedhjælp forskning

Erik Thomas Lund

Margrethe Foged Cassells

kuratorassistent

Mette Vodder Carstensen

biblioteksmedarbejder, deltid
Erling Dochweiler, butiksleder

servicemedarbejder

Mette Louise O. Hoff

studenterformidler

Eva Egeskjold

Mikael Jacobsen

kommunikationsmedarbejder

Mia Vedel

IT-supporter, deltid

Mette Søgaard Andersen

studenterformidler

Morten D. D. Hansen

kommunikationsmedarbejder

Nanna Aude

museumsinspektør

Mikkel Pedersen

studenterformidler

Pernille Mølgaard Andersen

skoletjenestemedarbejder

Tobias Sandfeld

formidlingsinspektør

Nikolai Thing Larsen

studenterformidler

Preben Heesche,

servicemedarbejder

servicemedarbejder, deltid

Rikke Bruun Pedersen

Susanne Bøgeskov

skoletjenestemedarbejder

butiksassistent, deltid

Sarah Kamma Borup

servicemedarbejder, deltid

Frank Jensen
museumsinspektør, deltid

Grethe Hansen
servicemedarbejder, deltid

Grethe Leth-Espensen
konservator, deltid

Hans Viborg Kristensen
konservator

kommunikationsmedarbejder

studenterformidler

Forsidefoto: Per Pedersen
Bagsidefoto: Ann Malmgren
Fotos s. 4, 5, 7, 10, 12, 16,
17 og 20 af Ann Malmgren
Andre fotos af Naturhistorisk
Museums medarbejdere.
Layout: Gustav&Hund
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