NATURHISTORISK MUSEUM · det arbejder vi med
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2014 – et museum i forandring
Tallet 61.383 kan vi godt lide.
Det var det antal gæster, som
i 2014 mødte Naturhistorisk
Museum gennem aktiv og
engageret formidling af ulve,
fugle, dissektioner, naturture og
med øjnene begravet i skoletjenestens stereolupper. Det er
andet år i træk, at museet har
besøgsrekord. Et tegn på den
stigende interesse for den danske og nære natur, som museets
og Molslaboratoriets medarbejdere møder fra omverden.
En interesse, som også betød
rekordstor efterspørgsel i skoletjenesten, og at Naturhistorisk
Museum fik prisen som Aarhus’
bedste museum for børn – kåret
af brugerne af hjemmesiden
børnibyen.dk.
Vækst og rekorder vil dog aldrig
være museets egentlige mål,
men afspejler på positiv måde et
museum i forandring. Et udadvendt museum, der arbejder for
at styrke indsigten og ansvaret
for dansk natur i samfundet og i
den enkelte borgers hverdagsliv.
Et mangfoldigt museum der
aktivt arbejder på at få danskerne til at forstå sig selv og
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omverdenen i en vedkommende
naturhistorisk sammenhæng.
Samtidig betyder den stigende
interesse, at museet yder et
aktivt bidrag til forskning og
formidling af naturhistorie, som
inspirerer i tusindtal af uddannelsessøgende unge til at videreuddanne sig inden for naturvidenskab.
Museer arbejder med langsigtede perspektiver. Det gælder i
særlig grad arbejdet med museets samlinger, som fastholder
nutiden til glæde for fremtiden.
Det betyder langt fra, at samlinger henstår i støvede magasiner
uden mening og mål. Tværtimod er det i disse år, med færre
midler til museale kerneydelser,
særlig vigtigt, at indsamlinger
og registreringer sker med tidssvarende teknologiske muligheder. Naturhistorisk Museum
har derfor i efteråret 2014 taget
initiativ til digitalisering af
samlingerne i det internationalt
anerkendte registeringssystem
SPECIFY, som giver forskere i
hele verden mulighed for at
søge i museets værdifulde
samlinger.

På museets vegne vil vi gerne
benytte lejligheden til at takke
Kulturministeriet, herunder Kulturstyrelsen, Aarhus Kommune,
Aarhus Universitet, Aarhus 2017,
Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge, Region Midt og
andre gode samarbejdspartnere
for et godt og givende samarbejde i 2014.

internettet og har henvendt sig
med udfordrende og finurlige
spørgsmål.

En særlig tak går til Nordeafonden, Villum Fonden,
15. Juni Fonden, Friluftsrådet,
Schjøtz-Christensens Mindefond, Kulturstyrelsen, Statens
Kunstfond, Kulturministeriet,
Aage V. Jensens Naturfond, Jydsk
Naturhistorisk Forening, NaturErhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen
og MMEx for tillidsfuld støtte til
museets nye initiativer.

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Også stor tak til museets uundværlige medarbejdere, frivillige,
bestyrelse samt gode kollegaer
i ind- og udland for et særdeles
godt samarbejde.
Allervigtigst tak til tusindvis af
gæster og naturinteresserede,
som igen i 2014 har besøgt
Naturhistorisk Museum, deltaget
i arrangementer, mødt os på

Af hjertet tak for interessen i Naturhistorisk Museum og dansk natur.

Jørgen Holst
Bestyrelsesformand
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Forskning, der gør en forskel
Museer – det er da noget med
udstillinger og store samlinger af
gamle sager? Sådan tænker langt
de fleste, men faktum er, at alle
danske museer ud over bevaring,
indsamling, registrering og formidling har en forpligtelse til at
forske. På Naturhistorisk Museum
er der ansat en række dygtige
forskere, der aktivt bruger museets store samlinger og Molslaboratoriets arealer i en række
unikke forskningsprojekter.
Museets forskning giver
ny viden på en række
vigtige spørgsmål omkring økologisk landbrug,
jordbundens økologi, fugle, guldsmede, danske slanger, sommerfugle, ulve og andre af Danmarks
nyindvandrede og veletablerede
arter. Fordi museets forskning
indgår i resten af museets brede
palette af platforme og tilbud
til gæsterne, kommer den langt
bredere ud end det ofte er
forskningen fra fx universiteterne forundt. Man kan opleve
museets forskning i 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.
Det viser, hvor et naturhistorisk
museum kan gøre en forskel.
Det overordnede mål med
museets forskning er at sikre
den danske natur for eftertiden.
Projekterne omhandler således
primært dansk biodiversitet, hvor
forskningen bidrager med ny
viden, der er hjælper til en bedre
naturforvaltning og en øget
naturforståelse hos danskerne.
Kommer mus af lommeuld?
Endnu engang har museet
samlinger vist deres forskningsmæssige værdi. Projektet
”Indvandring af småpattedyr til
Danmark” og ”Kommer mus af
lommeuld? - Indvandring eller
indslæbning af sjælden dansk
pattedyrart” har ved hjælp af

Uddrag af Kulturstyrelsens
rapport fra 2014: Museer,
borgere og bæredygtige løsninger s. 206.
”Ulvens tilbagevenden i den
danske natur er et andet
eksempel på, at naturhistoriske
museer kan spille en central
rolle i samfundsdebatten.
Naturhistorisk Museum i Århus
er en central aktør, der både
bidrager med information om
nye iagttagelser og med skarpe
indlæg om ulvens berettigelse i
en i øvrigt forarmet dansk natur.

genetiske slægtskabsanalyser
beskrevet afstamning og indvandring af de tre danske småpattedyrarter: halsbåndmus, birkemus
og brandmus på baggrund af
prøver fra museets egen samling
af danske dyr foruden prøver
andre europæiske museers
samlinger.
Det er ulvetid
I projektet ”Nye arter i Danmark”
har museet i samarbejde med
Aarhus Universitet fulgt ulvens
tilbagekomst til Danmark.
Projektet er støtte af 15. Juni
Fonden til bl.a. at arbejde med
vidensopbygning i forbindelse
med genindvandringen. Museet
har derfor i løbet af 2013 og
2014 håndteret et stort antal
henvendelser fra landets lokalbefolkning, modtaget fotos, der
dokumenterer ulv, indsamlet
prøver af vildt, der kunne tænkes
at være nedlagt af ulv, samt
indsamlet ekskrementer, der
kunne stamme fra ulv. Alle de
indsamlede prøver har Aarhus
Universitet analyseret for DNA,
således at det kunne fastslås,
primært om der var tale om ulv
eller hund. Resultaterne viste, at
der har været ulv mange steder

i Jylland, med en koncentreret
forekomst af observationer i
Midt- og Nordvestjylland og i
Thy. Resultaterne har været bragt
for offentligheden i form af udbredelseskort, der dækker årene
2012, 2013 og 2014 enkeltvist,
samt et fælleskort for perioden
2012-2014. Museet har desuden
påtaget sig at hoste Facebooksiden ”Ulv i Danmark”, hvor de
næste 9.000 følgere løbende
modtager nyheder og facts
om ulvene i Danmark og andre
steder i verden.
Guldsmedeprojekt bliver
til en guldgrube af viden
2014 var det første år af atlasundersøgelsen Danmarks Guldsmede, som forgår i samarbejde med hjemmesiden
www.fugleognatur.dk.
Projektet er et Citizen Scienceprojekt, der i lighed med andre
atlasprojekter, som Naturhistorisk Museum har været involveret i, har til formål at inddrage
befolkningen i en kortlægning af
udvalgte artsgrupper. Målet med
projektet er bl.a. at kortlægge
udbredelsen af danske artsgrupper i 10 x 10 kilometer-kvadrater.
Denne viden skal bruges til at

synliggøre den danske
biodiversitet og påvise
langsigtede ændringer
i udbredelsen af de danske
arter. Et sidestillet mål er at
inddrage befolkningen på
alle planer og evaluere, hvor gode data man
egentlig kan indsamle
ved hjælp af folkelig
naturovervågning.
Resultaterne er allerede
imponerende takket være et
stort engagement, hvor hidtil
456 observatører har bidraget
med iagttagelser fra i alt 2530
forskellige lokaliteter. Det er
blevet til intet mindre end 11.627
iagttagelser af tilsammen 48 arter af vandnymfer og ægte guldsmede og med samlet set 81.664
artsbestemte individer. Allerede
nu kan det konstateres, at selv
for de sjældne og truede arter,
så har atlasundersøgelsen for de
fleste arter ført til, at de er blevet
registreret i langt flere kvadrater
end tidligere. Data understøtter
således allerede ønsket om, at atlasundersøgelsen skal være med
til at identificere hidtil ukendte
levesteder. Idet kvalitetssikrede
observationer indgår i det statsli5

ge biodiversitetskort, kan særligt
registreringerne af de rødlistede
arter derfor være med til at gøre
en forskel i forhold forvaltningen
af et specifikt naturområde.
Frivillige
Naturhistorisk Museum er er så
privilegeret, at vi har adskillige
frivillige tilknyttede både på
museet og på Molslaboratoriet.
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
Naturhistorisk Museum kommer
nærmere på mål i forhold øget
viden om dansk natur.

FAKTA OM GULDSMEDE
I nyere tid er der registeret 58 arter af vandnymfer og ægte
guldsmede i Danmark, hvor fire nu regnes som uddøde, og
fire kun ses som meget sjældne trækgæster. De fire uddøde
arter er Lille Tangguldsmed, Toplettet Falkelibel, ÅkandeKærguldsmed og Østlig Kærguldsmed, hvor det særligt
for sidstnævnte ikke er umuligt, at en genindvandring fra
Sverige på sigt kan finde sted. De fire trækgæster er Sydlig
Kobbervandnymfe, Sydlig Mosaikguldsmed, Brun Kejserguldsmed og Båndet Hedelibel, hvor særlig de to første kan
forventes med stigende hyppighed selv i løbet af atlasundersøgelsen.
Der findes således 50 arter med mere eller mindre etablerede ynglebestande herhjemme, omend nogle forekommer
med kun meget begrænsede bestande og udbredelser, og
andre måske ikke yngler årligt.
Derforuden ses tre arter på træk eller under egentlig etablering i landene omkring os. De regnes derfor som oplagte
kandidater som nye arter for landet. Det drejer sig om
Flammelibel, der indimellem ses lige syd for grænsen i det
nordlige Tyskland, Lille Kejserguldsmed, der de senere år har
optrådt årligt i Sverige, hvor den særligt er blevet fundet i
det sydlige Skåne, og Vintervandnymfe, der er ret almindelig
i store dele af Europa og landene syd og øst for os.
Da en del arter af guldsmede og deres laver er følsomme
med hensyn til levested, er de fremragende indikatorer på
naturens tilstand. Dette understreger blot vigtigheden
af atlasprojektet, der bliver en baseline i forhold til
naturens udvikling.
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Molslaboratoriet – forskning, naturpleje og formidling i ét
For et museum og en forskningsinstitution der har dansk natur
som omdrejningspunktet, så
siger det næsten sig selv, at uden
et nært forhold til naturen går
det ikke. Heldigvis har Naturhistorisk Museum forskningsstationen Molslaboratoriet i de
smukke Mols Bjerge. Her har
Naturhistorisk Museum siden
overdragelsen i 1951 selv skabt
rammerne for, at forskning,
naturpleje og formidling går
op i en højere enhed. Det har
bl.a. betydet, at Molslaboratoriet allerede i 1960’erne blev
verdenskendt for banebrydende
undersøgelsesmetoder, der den
dag i dag medfører internationale gæster, der blot skal se de
”sagnomspundne” arealer. Det
betyder også, at Molslaboratoriets arealer i dag huser et væld af
sjældne dyre- og plantearter fra
den smukke tormentil og flere
arter af danske orkideer (gøgeurter) til firben og den smukke
mariehøneedderkop.

Kampen mod invasive arter
Mols Bjerge er et udpræget
kulturlandskab, hvor menneskets
intensive udnyttelse af jorden i
århundreder har skabt en fintfølende balance mellem menneskets jordbrug samt dyre- og
planteliv. Men efterhånden som
det danske landbrugsland bliver
intensiveret, effektiviseret eller
arealer opgivet som urentable,
får en lang række arter det svært.
Derfor er Molslaboratoriet et
refugium, hvor naturplejen går
ud på at opretholde de optimale
betingelser for netop disse arter.
Molslaboratoriets arealer har to
store problemstillinger: en udbredt bevoksning af den invasive
art gyvel, samt at arealerne ophober for meget kvælstof. Derfor
arbejdede naturplejer, Jan Mouritzen, i maj og juni på højtryk for
at slå græs på de arealer, hvor vi
forsøger at fjerne kvælstof ved
hjælp af slåning. Juli og august
gik med gyvelbekæmpelse og
naturpleje på de åbne arealer. For

at afhjælpe en stor del af gyvelbekæmpelsen fik Molslaboratoriet
stor hjælp af Syddjurs Kommune,
som udførte naturpleje på Søssigvang og Ravnhøj. Der blev
”støvsuget”, knust og fjernet et
meget stort areal med gyvel på
Krumlehalden.
Tilbage til år 1947
Et andet vigtigt element i
naturplejen er at skabe lys og
rum til de arter, der trives bedst
på overdrev. Her blev der for
alvor sat ind i 2014 med et stort
naturplejeprojekt på ”Sletten”. Området ligger neden for
Littorina-skrænten på Molslaboratoriets arealer. Arealet var i
1940’erne et biologisk hotspot
med talrige forekomster af
meget sjældne arter i det åbne,
flade landskab. Siden dengang er
arealet kontinuerligt groet mere
og mere til med krat og løvskov,
og flere af de sjældne arter er
forsvundet, mens andre holder
ved med det yderste af neglene.

Tætheden af træer og høje urter
er efterhånden blevet så høj, at
afgræsning med kreaturer ikke
kan følge med. Projektet satte
gang i en koncentreret (men
nænsom) naturplejeindsats, hvor
hovedparten af vedvegetationen
fjernes manuelt, ligesom der
etableres spirebede for blomsterplanter. Der blev også brændt
mindre områder af, da dette
også har en gavnlig virkning på
flere plantearter og dermed de
insekter, der fouragerer på deres
blomster.
Ud over denne indsats blev
der ryddet tre nye striber på
den tilgroede Litorinaskrænt,
således at områdets mange
firben, hugorme og snoge har
fået gode pletter til at ligge at
varme sig på – og de vilde arter
af bier og andre insekter, hvis
larver også kræver bar jord, får
flere overvintrings- og æglægningssteder.

Naturhistorisk Museum og
Molslaboratoriet ønsker at
takke Nationalpark Mols
Bjerge for støtte til projekter
på Molslaboratoriet.
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Velkommen til Marius
Et andet vigtigt element i
naturplejen er Molslaboratoriets
kvægbesætning af Gallowaykøer,
der holder vegetationen nede
på flere steder i området, og hvis
kokasser giver livsvigtig næring
til en række sjældne møgbiller.
Kvægbesætningen er udvidet,
så det passer bedre til de nye
arealer, og besætningen er nu
oppe på 46 dyr. Bestanden blev
suppleret med frisk blod i form af
tyren Marius, der kom den lange
vej fra Sønderjylland. Marius’ gener har vist sig at være gode og
har allerede resulteret i mange
stærke og levedygtige kalve.

Molslaboratoriets arealer
blev også i 2014 brugt som
testområde som en del af
det europæiske forskningsnetværk INCREASE,
der blev etableret i 2009.
Projektet manipulerer med
klimaet i små forsøgsfelter, som
udsættes for forhøjet temperatur og forlænget sommertørke.
De indsamlede resultater danner
baggrund for en kvalificeret vurdering af, hvad der vil ske med
de naturlige økosystemer,
hvis Jordens klima ændrer
sig. Tilsvarende forsøg

Sle
tten
i

194
7

Ekstern forskning
på Molslaboratoriet
Også i 2014 lagde Molslaboratoriet arealer til spændende ekstern forskning. I perioden 201214 foretager Rita Butterschøn,

Skov og Landskab, Københavns
Universitet den afsluttende
registrering af langtidseffekten af
græsning og høslæt på vegetation og jordbund i lysåbne
naturtyper.
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findes i Italien, Wales, Ungarn 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.
På sporet af naturen
Molslaboratoriets arealer og stier
bliver flittigt benyttet. Både af
almindelige gæster, der ønsker en
smuk gåtur og til en lang række
offentlige og private guidede
naturture, hvor der er rig mulig-

hed for møde nogle af områdets
sjældne arter. Men selv når der
ikke er en naturvejleder klar, kan
man blive meget klogere på den
omkringliggende natur. I samarbejde med Nationalpark Mols
Bjerge, Naturcenter Syddjurs og
Museum Østjylland har Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet udviklet konceptet ”På sporet
af”. Der er udarbejdet 9 forskellige aktivitetsark, som i nogen
grad er årstidsbestemte, og som
derfor lægges frem i takt med
årets gang. Materialet er rettet til

børnefamilier eller andre interesserede uden særlig naturviden.
I pejsestuen på Molslaboratoriet
kan man gå ind og låne et aktivitetsark, der angiver gode steder,
hvad man skal medbringe,
tidsforbrug mm. Alt nødvendigt
udstyr såsom indsamlings- og
undersøgelsesmaterialer står
fremme og kan frit lånes.
På Molslaboratoriet
findes følgende aktivitetsark:
• Græshopper
• Insektjagt
• Liv i lort – med fokus på dyr
som lever i lort
• Sommerfugle
• Spordetektiv
• Sten på stranden
• Svampe
• Skovnissen – en særlig
december-udgave
• Krybdyr
Derudover har vi forbedret
tilgangen på vores arealer ved at
lægge såkaldte stepstones ud på
de områder langs Strandkærstien,
der ofte bliver oversvømmede.
De såkaldte stepstones er lavet af
flækkede egestammer, så det nu er
muligt at komme næsten tørskoet
igennem området. Det har medført
mange positive tilbagemeldinger
fra de mange gæster, der færdes på
Molslaboratoriets arealer.
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Natur for evigheden – samlinger med potentiale
I Naturhistorisk Museums
samling kan man møde millioner af dyr – fra isbjørne og
havørne til biller, sommerfugle
og springhaler. At dele hus
med så mange døde dyr har
naturligvis et klart formål;
ja det er faktisk grundstenen i Naturhistorisk
Museums arbejde.
Det er præparater
fra samlingerne,
der danner udgangspunkt
for museets
forskning,
udstillinger og
øvrige formidling som f.eks.
skoletjenesten.
Ikke overraskende har
den teknologiske udvikling medført, at museets
samling kan bruges langt
mere aktivt og udadvendt i
forhold til forskning og formidling, hvis den bliver registreret elektronisk. Derfor har
syv statsanerkendte danske
naturhistoriske museer, herunder Naturhistorisk Museum
Aarhus og Statens Naturhistoriske Museum indgået et
10

samarbejde om oprettelse af
én fælles databaseinstallation
baseret på registreringssystemet Specify. Naturhistorisk
Museum har modtaget 404.000
kr fra Kulturstyrelsens pulje
for samlingsvaretagelse til at
konvertere eksisterende digitale databaser fra de danske
museer og migrere data til den
nye fælles Specify- installation.
Dette store arbejde blev påbegyndt i 2014, og den færdige
installation forventes færdig i
2015.

til fremtidige DNA- og molekylære studier af dyrene.

ger, viftevinger og netvinger
blevet behandlet.

I de entomologiske samlinger
er mere end 20.000 individer af
edderkopper og dagsommerfugle fra Grønland blevet artsbestemte og målt i forbindelse
med en række forskningsprojekter med fokus på effekterne
ved klimaforandringer i Arktis.
Desuden har dele af museets
omfangsrige samlinger af

Endelig har Vertebratsamlingerne
(samlinger af hvirveldyr) været
besøgt af gæsteforskere fra Uni-

Naturhistorisk Museum deltager
desuden i et nationalt samarbejde, kaldet Mapping the
Archive, med kulturhistoriske museer, arkiver, og
kunstmuseer om synliggørelse og formidling af
samlinger.
Museet modtog i 2014 en større
bevilling fra Kulturstyrelsens
pulje til samlingsvaretagelse til
at registrere og konservere vores meget omfattende beholdning af frosne pattedyr indsamlet ifm Dansk Pattedyrsatlas. En
vævsbank med frosne prøver af
samtlige individer er opbygget

insekter opbevaret i sprit blevet
bearbejdet i forbindelse med
forskellige artikler og flere nye
bøger om danske arter. I den
forbindelse er museets samlinger af blomstertæger, bredtæ-

versity of Glasgow, Aarhus
Universitet og Mammal
Research Institute, Polen. Derudover er over 250 præparater
fra vertebratsamlingerne blevet
lånt ud til Moesgaard Museum,
ferskvandscentret AQUA i
Silkeborg, Aarhus Universitet,
Statens Naturhistoriske Museum,
Steno Museet, Aalborg Zoo m.
fl. Godt 600 nye præparater er
tilgået samlingerne og registreret
digitalt i 2014.

Natureksperter-on-demand
Når sommeren står for døren, er
der mange der tager til Billund.
Den ene halvdel til LEGOLAND, og
den anden del til Billund Lufthavn
for at flyve sydpå på charterferie. I
2014 drog Naturhistorisk Museums
naturkonsulenter også til Billund
Lufthavn. Ikke for at sætte sig på et
fly, men for at kigge på den natur,
der ligger mellem landingsbanerne.
Mellem take-off og touchdowns af
fly var det en opløftende oplevelse.
Græslandet mellem landingsbanerne bliver nemlig plejet perfekt
med slåning 2 gange om året i
en højde af 20 cm. Resultaterne
udebliver ikke. Det vrimler med
smukke nektargivende planter, der
giver føde til et væld af insekter,
bl.a. markperlemorssommerfuglen,
der er i kraftig tilbagegang overalt
i Danmark. For 50 år siden hed
markperlemorssommerfuglen ”almindelig perlemorssommerfugl” – i
dag er den fuldstændig forsvundet
fra Fyn, Vestjylland, Sønderjylland
og Sjælland. Og derfor var det en
glæde at finde over 1000 individer
midt mellem brølende jetmotorer.
Eksemplet fra Billund viser, hvad
formålet med naturkonsulenterne
er. Når Naturhistorisk Museum

drager i felten, er der ikke tale om
den almindelige naturovervågning
af planter, som kommunerne er forpligtet til. Naturkonsulenterne skal
i stedet identificere arter af smådyr,
som kræver en særlig indsats. Gennem tiden har det affødt fund af så
forskellige arter som den smukke
mariehøneedderkop og natsommerfuglen pileskulderdværg. 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.
Lever der markperlemorssommerfugle betyder det, at Billund
Lufthavn bliver opmærksom på,
at det har en betydning for andre
end ansatte og gæster, hvordan
arealerne mellem landingsbanerne
bliver passet.
Disse kortlægningsopgaver har
Naturhistorisk Museum i de seneste
syv år gjort stadigt mere ud af,
således at det fra den spæde start i
Syddjurs Kommune, hvor Molslaboratoriet ligger, har spredt til

Favrskov, Silkeborg, Ikast-Brande,
Horsens, Vejle, Vejen og nu senest
også Billund Kommuner.
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 Aarhus
og Mols Bjerge.

Kommuner hvor museets naturkonsulenter
kortlægger sjældne smådyr
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Slangetricks, snegletvist og ulvelist
– Museets udstillinger
2014 var præget af flere mindre
udstillinger, mens der i kulissen
blev arbejdet med flere store
udstillinger til de kommende år.
Efter den store succes med Excellent Eggs om Sigurds Bruuns store
ægsamling, satte museet fokus
på en af de andre store samlinger,
som i efteråret 2013 var doneret
til Naturhistorisk Museum. Det var
læge Erik Borres kæmpe samling
af mollusker (sneglehuse og
konkylier). Konkylierne og sneglehusene var indsamlet over hele
verden. Både af Erik Borre selv,
men da han også var skibslæge
for internationale sømænd også
af tilfredse patienter, der kom
fra alle egne af verden. Ligesom
udstillingen Excellent Eggs
vist udstillingen Eriks snegle
naturens opfindsomhed og
iboende skønhed i selv de
allermindste ting.
I sommeren 2014
åbnede museet en
ny særudstilling om
slanger i Danmark.
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Umiddelbart lyder det som en
overkommelig opgave, når
Danmark kun har to arter af
slanger; snogen og hugormen. Baggrunden for
udstillingen var da også
et nyt forskningsprojekt,
støttet af Aage V. Jensens
Fonde, der skulle fastslå, om en
tredje slangeart – den såkaldte
glatsnog, stadig var i Danmark.
Udstillingen markerede samtidig
100 året for den sidste registrering af glatsnog, Coronella
austriaca i Danmark.
Ud over en samling af
glatsnog, hugorme og

almindelig snog i sprit havde
museet også levende eksemplarer i montrer. Og stor var glæden
da hugormen pludselig fødte
levende unger (slanger lægger
normalt æg, men i hugormens
tilfælde klækker ægget inde i
hugormen, og de bliver efterfølgende født levende).
Endelig satte ulvens genindvandring også sit præg på udstillingsaktiviteterne, nemlig da
museet udstillede skelettet af
den berømte ”Thy ulv”, der er
den første danske uld registreret
i Danmark i 199 år. Sammen med
dette skelet udstillede museet et
stort oliemaleri af en af de sidste
ulve skudt i Danmark i 1769
sammen med geværet, der fæl-

dede den dræbende kugle. De
originale genstande blev venligst
udlånt af Bidstrup Gods. Museet
fortsatte desuden med at sende
en vandreudstilling, støttet af
Nordea-fonden, ud i landet for
at adskille myte fra fakta. Ulvens
mytiske kraft igennem eventyr
og sagn om Fenrisulven betød, at
der var nok myter at tage fat på.

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 17 gange
fra september 2013 og frem til
udgangen af 2014 og har nået ca.
3000 børn.

Støttet af
I 2014 blev vandreudstillingen
lånt ud til 12 forskellige institutioner samt stod i Bilka i Tilst i en
periode på 6 uger. Udstillingen
blev desuden brugt i flere sammenhænge, hvor formidlere fra
Naturhistorisk Museum var ”ude
af huset”. Et forsigtigt estimat
gætter på ca. 15.000 har set den
lokalt. Dette blev understøttet af
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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
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deres voksne i ferierne til de
dedikerede amatørornitologer
på en frysende julefugletur og
alt derimellem. Derfor prioriterer
Naturhistorisk Museum bredden, men nogle arrangementer
er naturligvis blevet klassikere,
som museet ikke ”tør” at undlade
i programmet. Det gælder både
de populære dissektioner i
vinterferie og efterårsferie, kig
i konservatorens værksted,
svampetur på Molslaboratoriets
arealer, julefugleturen til Kalø og
foredrag som Set og sket i Nationalpark Mols Bjerge. Men hvert
år tester Naturhistorisk Museum
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.

Forskningens Døgn
- fuglesang, bier og fugletræk!
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2014
61.383 gæster

Der er registreret
guldsmede på
lokaliteter
i Danmark

18421
rygsække

2530

har besøgt
Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museums
naturkonsulenter fandt over

1000

sjældne markperlemorssommerfugle
på en natur-obs til Billund Lufthavn
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2550

15000
mennesker

overnatninger på
molslaboratoriets
kursusfaciliteter

2391 abonnenter på Natur og Museum

har i 2014 set museets vandreudstilling om ulven

31 ansatte

14
på Naturhistorisk Museum
og Molslaboratoriet

studenterformidlere

12

nye projekter

fik støtte fra offentlige og private puljer og fonde
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Naturens tandhjul – Skoletjenesten
Det vrimler med liv på Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet. Ikke blot i Universitetsparken, på overdrev og skove
omkring Molslaboratoriet, men
når museet åbner for dørene,
mylder det ind med elever. Igen
i 2014 var der nye besøgsrekorder i skoletjenesten. Over
8900 elever fra børnehaveklasse til universitetsstuderende benyttede
museets og Molslaboratoriets undervisningstilbud fra
Skoletjenesten.
Naturhistorisk Museum har særlig godt fat
i grundskolerne med en

jævn balance mellem indskoling,
mellemtin og udskoling.
I alt benyttede over 11000 elever
og børnehavebørn museet, og
heraf fik 8900 elever personlig
undervisning af Skoletjenesten
på Naturhistorisk Museum.
Det blev fordelt på 320 oplæg,
hvilket vi er meget stolte af, når
man tænker på, at et typisk skoleår har 200 undervisningsdage,
og på trods af at at skoleåret
2013/2014 bar præg af en omsiggribende skolereform, der skabte
tidevandsbølger igennem hele
skolesystemet.
Skoletjenesten har en bred vifte
af undervisningstilbud om alt

fra danske dyr til evolution. Dissektioner af fx rotter, ørreder eller
grisehjerter/lunger er enormt
populære ligesom forløbet
„Evolution“ med dets fokus på
naturens fantastiske evne til
at tilpasse sig giver eleverne
nogle redskaber i arbejdet
med at systematisere
arterne indbyrdes.
Skoletjenesten bruger
naturligvis også Molslaboratoriets arealer til undervisning
og introducerer elever til rigtig
feltarbejde. Det er midt i istidens
landskab tæt på kyst, skov, overdrev, eng og vandløb. Der er
alle muligheder for tværfagligt

Elever, studerende og lærere
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arbejde mellem biologi, geologi,
geografi, fysik og kemi - både på
museet og på Molslaboratoriet.
Tilbuddene til skoleklasser er en
vigtig del af museets indsatsområde. Besøget indgår derfor
ofte i en længere kontekst og
bliver dybere forankret end ved
et ”almindeligt” museumsbesøg.
Derfor er vi også stolte over
væksten i besøgende skoleklas-

ser. Især fordi det underbygger
museets erklærede mission;
“at styrke børn, unge og nydanske borgeres naturforståelse og
interesse for naturvidenskabelige
uddannelser. Sikre en nutidig og
spændende formidling af naturen
så børn, unge og nydanskere får relationer til naturen, tager ansvar og
selv bliver aktive naturbeskyttere.”
Dette arbejde understøtter
Naturhistorisk Museum desuden
ved at tilbyde efteruddannelse
og kurser for lærere og lærerstuderende, som kan få nye inputs
til deres undervisning.

7%

10%

Samarbejdsflader
Skoletjenesten på Naturhistorisk
Museum er altid fokuseret på at
udvikle både museets tilbud og
være en værdsat samarbejdspartner for andre institutioner
og museer i Østjylland. I 2014
er kontakten til Integration og
Pædagogik, Aarhus Kommune
skærpet yderligere.
Derudover har samarbejdet med
Aarhus Universitet fundet et
solidt leje i forhold til praktikantdage for 9. klasser og ikke mindst
den efterhånden legendariske
dag for naturfagslærere. Der er
mulighed for yderlige tiltag og
udvikling i de kommende år i
forhold til krydsfeltet mellem
læring og forskning inden for
naturhistorie og mennesket.

Fordeling 2014

2%

23%

Vi vil fortsætte det gode samarbejde med Aarhus Universitet,
VIA Aarhus, Læreruddannelsen
og lærere i en række projekter.
Det gode samarbejde sammen
med MMEx, ULF i Aarhus, Børneog Kulturhuset i Aarhus og Børn
og Unge vil vi naturligvis også
fortsætte.
Havet og mennesket
I 2014 var desuden præget af
et omfangsrigt samarbejdsprojekt med ARoS og Moesgaard
Museum (MOMU) og en række
faglærere fra Aarhus Kommune,
der satte fokus på mennesket
og havet i biologisk henseende,
i kunsten, i historien. Projektet
udviklede en vifte af læringsmaterialer, der kan kombineres
efter ønske i forhold til flerfaglige
eller tværfaglige emnearbejder. Materialet perspektiverer
emnet havet i forhold til natur-,
kultur- og kunsthistorie med

udgangspunkt i Aarhus og knytter
sig fx til kysten, havnen eller institutionerne. Modulerne i HAVET OG
MENNESKET er opbygget således,
så arbejdet ude sættes i sammenhæng med det, der foregår på
skolen og kan perspektiveres til
lokalsamfundet, identitet, og/eller
hvad havet har haft af betydning
som ressource og inspiration for
mennesker gennem tiden.
På ARoS er udvalgte kunstværker
udgangspunkt for at arbejde med
havet og kan anvendes selvstændigt eller sammen med andet
HAVET OG MENNESKET-materiale i
temaer som ”Havet og døden”, ”Havet som transportvej” eller ”Havet
som ressource”. Disse materialer
ligger tilgængelig på museets
hjemmeside samt på NTS-net og
Skoletjenesten.dk
Udviklingsarbejdet havde sidegevinster i forhold til kendskab til
Skoletube og desuden et kendskab
og samarbejde med faglige ITlærere fra Center for Læring.

Før-skole
Indskoling

26%

Mellemtrin
Udskoling

32%

Ungdomsuddannelser og VUC
Studerende
og lærere

19

Konferencer og kurser midt i naturen
Seminar. Dagsmøde. Teambuilding. Walk & Talk. Kursus.
Naturtur. Feltarbejde. Det er alt
sammen nøgleord, der kan bruges om Molslaboratoriet kursusvirksomhed, der er Naturhistorisk
Museums forskningsstation og
kursuscenter i Mols Bjerge. Der
er plads til 49 sovende gæster i
luftige værelser. Der er tre store
lyse mødelokaler med hurtigt
internet, projektor, kopimaskine,
feltudstyr og mikroskoper, hvis
det behov skulle opstå, og naturligvis god og rigelig forplejning

og hjemmebag af Molslaboratoriets ”husalfer”.
Molslaboratoriet har gennem
en årrække opbygget et
solidt ry som et velrenommeret kursuscenter,
hvilket også besøgstallene for 2014 afslører med
endnu en besøgsrekord.
Molslaboratoriet kan lejes
af alle, - men det er et krav, at
kurset har et fagligt indhold, private fester henvises til andre
aktører i området.

Kursus- og konferencedeltagere 2006-14
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Eksempel på en typisk kursusdag
med fuld forplejning
Dagen begynder med udsigten direkte ud til naturen, til
skoven eller til vandet. Et morgenbad på gangen eller på
vores egen strand 1 km herfra. Måske en løbe-/gåtur inden
morgenmaden i spisestuen, hvor Molslaboratoriets ”husalfer” står klar med hjemmebagte boller og friskbrygget kaffe.
Dagens program går i gang i kursussalene, og ved frokosttid
samles gæsterne igen i spisestuen til frokostbuffet.
Eftermiddagen bruges igen til det faglige program, eller
måske er der teambuilding øvelser på plænen, Walk&talk,
”skattejagt” rundt på Molslaboratoriets stier eller bestilt en
tur ud med en naturvejleder, hvor gæsterne bliver indviet i
naturens mange historier – og måske bliver du udfordret på
dit natursyn, - og endnu mere udfordret, når du får mulighed
for at smage på en orangemyre direkte fra træet!
Eftermiddagskaffen med den hjemmebagte kringle nydes
i spisestuen, i den hyggelige opholdsstue, og hvis vejret er
til det – udenfor i haven med den smukke udsigt ned over
skov, marker, overdrev og ned til vandet i Ebeltoft Vig.
Aftensmaden – som anrettet på buffet – er god dansk mad,
- velsmagende og rigelig!
Måske skal der arbejdes videre i kursussalene, eller måske er
der tid til en gåtur eller en svømmetur.
Glem ikke at nyde det uendelige mørke, der er over Mols
Bjerge, - og ikke mindst en stjernehimmel, der slår det meste...

Molslaboratoriet bruges bl.a. til
personale-eksternater, seminarer
og til flerdags-møder og også i
undervisningssammenhænge bl.a. af Aarhus Universitet til de
årlige feltture, der er en del af
biologernes uddannelse.
Mange nye kunder finder
frem til Molslaboratoriet
via positiv omtale fra tidligere gæster. Således
er mange kurser og
ophold tilbagevendende år efter år.

Gæsteudtalelser
„Skøn atmosfære og
venlig betjening“
•
„Dejligt at man ikke skal forholde sig
til andre gæster, - som ikke tilhører vores
gruppe.“
•
„Skønt med stilheden – og mørket!“
•
„Hvor er det dog smukt!“
21

Vi vil se giraffen – nye tider for Naturhistorisk Museums kommunikation
2014 startede med et brag af en
diskussion om nutidens natursyn. En diskussion der nåede
verden rundt. Årsag? Københavns Zoo, der i vinterferien dissekerede giraffen Marius live via
youtube. Det startede en debat,
der nåede verden rundt og også
satte Naturhistorisk Museum
i Aarhus på de internationale
mediers landkort, herunder en
længere artikel i Wall Street
Journal med en del udtalelser fra
museumsdirektør Bo Skaarup.

Sagen om Marius viser i hvor
høj grad, der er krav til god og
præcis kommunikation i dag.
Små historier, som ikke afføder
de store overvejelser lokalt, kan
22

pludselig gå viralt og sprede sig
med lynets hast på de sociale
medier. Denne digitalisering stiller nye krav til de platforme, hvor
man møder sine gæster, hvis
man som Naturhistorisk Museum
ønsker at byde op til dialog.
Det betød i 2014, at museet
udvidede antallet af digitale platforme markant og samtidig satte
en større proces i gang omkring
opdatering af museets hjemmeside til en ny og langt mere visuel
appellerende version, hvor det
er nemmere at komme i kontakt
med museet, idet sidefoden med
kontaktoplysninger, tilmelding
til nyhedsbrev og mulighed
for at indsende spørgsmål
går igen på alle sider.
Det er også på hjemmesiden, at man finder den
dybere formidling som
supplement til udstillingerne,
skoletjenestemateriale mm.
Welcome to a SOCIAL world
Naturhistorisk Museum og
Molslaboratoriet har siden 2010
brugt facebook til at give et
indblik naturens underfundige
verden og museets og Molslaboratoriets arbejde bag facaden.

I efteråret 2014 fik museet
desuden tilbudt at overtage
facebook-siden ”Ulv i Danmark”,
som biolog Mogens Trolle igennem en årrække havde været
administrator for. Der er livlig
debat på forummet og ikke
mindst en del presse, der følger
siden.

I 2014 blev museet desuden
oprettet på tripadvisor, der er
verdens største anmeldelse- og
inspirationsplatform for turister.
Hvor Naturhistorisk Museums
facebook-følgere i høj grad er
dedikerede brugere af museets
og Molslaboratoriets tilbud,
så bærer anmeldelserne på

Den nye hjemmeside gik i luften 17. marts 2014

Gammel hjemmeside

tripadvisor præg af, at det ofte
er gæster lidt længere væk fra,
der besøger museet for første
gang. Det er dejligt at følge de
mange positive anmeldelser,
som museet får – og flere af
gæsternes bemærkninger har da
også resulteret i tilpasninger i det
materiale, som bliver udleveret,
så gæsterne får en endnu bedre
oplevelse under deres besøg.
http://www.tripadvisor.dk/
Attraction_Review-g189530d3600336-Reviews-Naturhistorisk_Museum-Aarhus_East_Jutland_Jutland.html

Vil du linkes med
Naturhistorisk Museum?
I 2014 kom Naturhistorisk
Museum også på linkedin, der er
verdens største karrierenetværk
og i stigende grad et vigtigt sted
at profilere sig som virksomhed. I
modsætning til de sociale medier
er fokus her langt mindre på
naturformidling og langt mere
på præsentationen af museet og
Molslaboratoriet fra den professionelle vinkel. Det er her, at

Presseomtaler for Naturhistorisk Museum 2011–2014
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Stilen i pressearbejdet er også
blevet justeret. Naturhistorisk
Museum arbejder mere bevidst
med æggende, vækkende og
dækkende overskrifter, der giver
den traditionelle naturformidling
et tvist. Fagligheden på Naturhistorisk Museum er så høj, at en
uhøjtidelig tone og kommunikation i øjenhøjde ikke tager noget
fra troværdigheden, men derimod når en bredere målgruppe.
Resultaterne taler for sig selv. Det
har resulterede i en langt højere
dækning i både de lokale og re-

Regionale
dagblade

DDR derude
– vi overvåger alt!
I 2014 lancerede museumsinspektør Morten DD en ny
videokanal på youtube, der
skulle give appetit på naturens
mangfoldighed. Som altid, når
Morten DD er indblandet, kan
man forvente skønhed og dis
over engen. Vivaldi og fuglefløjt.
Eller nej. Det er et utraditionelt
indblik i feltbiologernes hverdagsliv. Det er ren overvågning
af naturen på den mest DDRske facon. Det er gramsning på
humlebier, selvmordstruede
biologer på jagt efter ketchuptræk og rovedderkopper på
toilettet. Ved du ikke, hvad vi
taler om? Så se med, for som
altid er Morten DD helt ustyrlig,
og oppe, inde, nede og ude i
jagten på den vilde og vanvittige natur, der omgiver os.

Sprogblomster i pressen
Nye tider betyder dog ikke, at
traditionelle platforme såsom
nyhedsbreve og museets omfattende pressearbejde er blevet
nedprioriteret. Tværtimod. For
det vrimler stadig med gode
historier på Molslaboratoriet, på
museet og selvfølgelig overalt i
den natur, der omgiver os alle.
Naturhistorisk Museum har
derimod igangsat en justering
af kommunikationen til en mere
bevidst prioritering af, hvilke
historier der egner sig til hvilke
medier.

gionale dagblade, ligesom ulven
fortsat var en god historie, som
Naturhistorisk Museum næsten
kunne være sikker på ville få høj
synlighed, om end de nationale
TV-medier ikke længere selvsagt
bringer alle nyheder. Kort sagt
er Naturhistorisk Museum og
Molslaboratoriet 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.

Landsdækkende
dagblade

nye jobopslag bliver lagt ud, og
museets forskning og større præstationer i form af store fondsbevillinger bliver præsenteret.
Man kan følge naturhistorisk
Museum på:
www.linkedin.com/company/
naturhistorisk-museum-aarhus
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Natur og Museum – bliv klogere på verden omkring dig

Redaktionen
af Natur og Museum
vil gerne benytte
lejligheden til at takke
Statens Kunstfond og
Kulturstyrelsen
for støtte til
distribution af
tidsskriftet.
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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
ala “Øjne”, “Arternes planet” eller
en gennemgang af ”Heden og
skoven”. Fælles for alle udgaver
af tidsskriftet er, at de er skrevet
af landets dygtigste fagfolk i en
lettilgængelig stil. Tidsskriftet
vægter smukke billeder, og der
er ofte en ”nøgle” med, så man
selv kan gå ud i naturen
og artsbestemme de
dyr, som man finder.

Tidsskriftet er det eneste af sin
art i Danmark, der i behandler et
emne i dybden i hvert nummer.
I 2014 kunne man blive klogere på:
• Dagsommerfugle
• Naturens sexliv
• Ukrudt
• Rewilding

Tidsskriftet udkommer i 4000
eksemplarer, hvoraf ca. 2/3
bliver udsendt til vores abonnenter. Tidsskriftet bliver desuden
forhandlet ved en række andre
museer, og museet har indgået et
samarbejde med hjemmesiden
Fugleognatur.dk, hvor et billede
af det seneste nummer linker
direkte ind til museets webshop.

I 2014 lavede redaktionen en
lille markedsundersøgelse
blandt abonnenter for at få en
bedre viden om, hvad fastholdt
abonnenterne og hvad de gerne
ville have mere af… Responsen
var overvældende, og abonnenter kom med mange gode og
relevante ideer til kommende
numre.

Kommentarer fra
abonnenterne
“Et herligt produkt, det bliver slugt nærmest
omgående, når det er landet i postkassen! :-)“
“Nej, jeg nyder spændvidden, og at der er gode hæfter om
naturen, jeg ikke anede ville interessere mig, sådan på forhånd.“
“Jeg er rigtig glad for bladet! Emnerne er meget varierede,
teksterne er godt skrevet og hæfterne er tilpas korte til at
man holder opmærksomheden og faktisk får læst det
færdigt. Et abonnement er en rigtig god måde at
lære noget om en masse forskellige interessante emner, og hvis man har behov for mere,
kan man starte med litteraturlisten.“

Lektørudtalelse
fra DBC om
Dagsommerfugle
“Det er fascinerende læsning
og et interessant indblik i en
sommerfuglefamilie, som kan
meget mere end bare
være pæn”

Lektørudtalelse fra
DBC om Naturens sexliv
“ Fagligheden er høj, og formidlingen er
i top. Tonen er uhøjtidelig og humoristisk,
hvilket er afstemt fint til emnet. Udgivelsen
indgår i serien Natur og Museum, og
layoutet følger de andre udgivelser
i serien, med informative tekster
og smukke naturfotos.”
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Andre udgivelser i 2014
Forskningsrapporter
og forskningsartikler
Status of Aeshna serrata in Denmark af N. E. Bell, E. Dylmer & K.
Olsen i Brachytron; Vol 16 (1/2).
S. 38-42.
Artikel (peer review)
Fungerer økologisk jordbrug som
refugium for småpattedyr? T. S.

Jensen, K. Olsen & T.S. Hansen i
Flora og Fauna; Vol. 119 (3+4).
S. 142-149.
Artikel (peer review)
Identification of animal adhesives using DNA amplification af
A. M. Eriksen, H. V. Kristensen, P.
Boellingtoft, K. B. Botfeldt & A. R.
Rasmusen, i International Journal
of Conservation Science; 5(3). s.
369-378.
Artikel (peerreview)
Habitatspecific effects
of climate
change on a
low-mobility
Arctic spider
species af J.J.
Bowden, R.R.
Hansen, K. Olsen & T.T. Høye
i Polar Biology;
DOI:
10.1007/
s003000-014 1622-79.
Vol. 38 (4) s.
559–568.
Artikel (peer
review)
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High herbivore density associated with vegetation diversity
in interglacial ecosystems af
C. J. Sandom, R. Ejrnæs, M.D.D.
Hansen & J.-C. Svenning i
Proceedings of the National Academy of Science 111: 4162-4167.
Artikel (peer-review)
Do mice arrive as pocket fluff?
Af L .W. Andersen, M. Jacobsen,
C. Vedel-Smith, C. & T.S. Jensen i
Natural or anthropogenic induced colonisation history of a rare
Danish mammal. Report to the
Ministry of Cultural Affairs.
Videnskabelig rapport
(non-peer review)
De tidlige indvandrere – danske
småpattedyrarters indvandringshistorie af T.S. Jensen
og L.W. Andersen i Rapport til
Kulturstyrelsen vedr. J.nr. 20117.40.01/75104-0001.
Videnskabelig rapport
(non-peer review)
Rodents on Danish islands - between postglacial and present times af T.S. Jensen & T. Stausholm
Christiansen i 14th Rodens et
Spatium. Int. Conf. Rodent Biology, Lissabon.

Videnskabelig konferenceabstract (non-peer review)
Øger økologisk landbrug biodiversiteten? : Hovedkonklusioner
fra REFUGIA-projektet af L.W.
Andersen, M. Bruus, T.S. Jensen,
C. Marchi, C.J. Topping, C. Damgaard, K. Olsen, T. Dalgaard & B.
Strandberg i ICROFS nyt 3. 17 s.
Særtillæg, september 2014.
Artikel (non-peer review)
Atlasprojektet Danmarks
Guldsmede - Nyhedsbrev Nr.
1 - Juni af K. Olsen, E. Dylmer, N.
Bell & T.E. Holm. Naturhistorisk
Museum Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)
Atlasprojektet Danmarks Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 2 - Juli
af K. Olsen, N. Bell & E. Dylmer,
2014. Naturhistorisk Museum
Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)
Atlasprojektet Danmarks
Guldsmede - Nyhedsbrev Nr. 3 –
November af E. Dylmer, K. Olsen
& N. Bell, Naturhistorisk Museum
Aarhus.
Andet bidrag (non-peer review)
Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høste-

mark Skov og Tofte Skov i 2013.
R. S. Neergaard & K. Olsen: 12
s. maj 1, 2014. (Notat fra Amphi
Consult).
Faglig redegørelse (non-peer
review)
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
• Årsberetningen 2013
• Havet og mennesket – rapport
til Kulturstyrelsen
• Diverse brochurer, flyers og informationsmaterialer til Museets
og Molslaborateriets gæster

Fundraising
Hvis museet og Molslaboratoriet
skal nå målet om at nå og påvirke
så mange målgrupper som muligt,
så kræver det et solidt økonomisk
fundament. Dette fundament
kan kun i en begrænset omfang
komme fra museets nuværende
drift, og derfor er en målrettet
indsats og professionalisering af
museets fundraisingarbejde en
nødvendighed. Fundraising skal i
de kommende år udvikle sig til at
blive en kernefunktion i Naturhistorisk Museum for derigennem at
sikre en stabil og sund virksomhed.
Fundraising handler om ydmyghed
og 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 stærk fundraising-kompetence,
der underbygger museets værdier
og mission for derved at tilvejebringe de nødvendige midler til
indfrielse af egenfinansieringskravet samt skaffe frie midler, som kan
bruges på områder, hvor museet
ikke kan få statsfinansiering.
Projekter er omdrejningen for de
fleste fundraisingsaktiviteter. Ud
af Naturhistorisk Museums mange
partnere og projekter bliver de
mest markante og præcise udvalgt
som fokusprojekter.
Modellen tilstræber at projektet
indeholder følgende komponenter:
1. En klar profil der matcher Natur-

historisk Museums fokus inden
for biodiversitet og bynatur.
2. En klar fortælling om projektets
værdi for naturen og befolkningen.
3. En tydelig selektering af projektdelmål ud fra fundraising perspektiv – en gradering af støttemuligheder.
4. En tilgang til projektet på personligt niveau, på lokalt niveau,
på institutionelt niveau, og på
business niveau.
5. Markedsføring på web, pressemeddelelser, sociale medier mm.
Historier, dokumentation og
biddrag fra alle hjørner af virksomheden skal medvirke til, at
museet kan præsentere seriøse
og gode ansøgninger med gode
muligheder for støtte. 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
taknemmelige over den tillid,
som fondene viser. Der skal derfor
lyde en stor tak til følgende fonde,
der generøst støttede museet og
Molslaboratoriet i 2014:
• Friluftsrådet der har støttet med

•

660.000 kr. til Naturvejldning på
Molslaboratoriet
Villum Fonden der har støttet
med 1.235.000 kr. til BioWide
15 Juni fonden der har støttet
med 500.000 kr. til Countdown
2020
2017 Fonden der har støttet
med 380.000 kr. til Rethink Urban
Habitats
Kulturstyrelsen der har støttet
med 204.000 kr. til Samlingsrevision af pattedyr
Nordea-fonden der har støttet
med 12.000.000 kr. til udstillingen ”Tilbage til istiden”
NaturErhvervsstyrelsen der har
støttet med 128.000 til Sletten
1947
Miljøstyrelsen der har støttet
med 307.000 kr. til Wild Aarhus
Nationalpark Mols Bjerge der har
støttet med 107.000 kr. til 1947 Follow Up
Kulturstyrelsen der har støttet
med 240.000 kr. til SPECIFY
Kulturstyrelsen der har støttet
med 200.000 kr. til Inklusion
Kulturstyrelsen der har støttet
med 34.000 kr. til Seksualundervisning på museer
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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 værksteder, kontorer, undervisningslokaler samt
forsknings- og 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.
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
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museets medarbejdere som af
gæsteforskere fra ind- og udland.
Vedtægtsændringer
og ny bestyrelse
Museet fik i december 2013
godkendt sine nye vedtægter af
Aarhus Kommune og Kulturstyrelsen. Vedtægterne trådte i kraft
d. 1. april 2014.
Et af de mest markante punkter
i de nye vedtægter var sammensætningen af bestyrelsen, der
bør reflektere principperne i ligestillingsloven og Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse i
selvejende institutioner.
Der blev udpeget nye medlemmer til bestyrelsen den 1. april
2014 for den kommende 4
årsperiode med følgende sammensætning:
- 1 medlem udpeget af Aarhus
Byråd
- 2 medlemmer udpeget af
Aarhus Universitets bestyrelse
- 2 medlemmer udpeget af
Jydsk Naturhistorisk Forening
- 1 medlem udpeget af Erhverv
Aarhus

- 1 medarbejderrepræsentant
for de fastansatte medarbejdere, udpeget af samarbejdsudvalget.
- 2 medlemmer udpeget af den
øvrige bestyrelse
Den nye bestyrelse er tiltrådt
og har med energi arbejdet
med sin forretningsorden, museets daglige økonomi, projektportefølje, faglige opgaver og
medarbejderstab.
Strategisk arbejde
I 2014 satte Naturhistorisk
Museum ekstra fokus på det strategiske arbejde ved at indkalde
de drifts- og budgetansvarlige medarbejdere til en række
seminarer. Resultatet af museets
arbejde med den samlede strategi for museumsvirksomheden
forventes at blive præsenteret i
begyndelsen af 2015.
Nøgletal
Naturhistorisk Museums regnskab for 2014 viser en totalindtægt på 20,8 mio. kr., heraf
udgjorde de offentlige, ordinære
tilskud i alt 11,8 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

2014

11.222

6.380

819

18.421

7.937

35.025

61.383

årsregnskabets hovedtal
INDTÆGTER i millioner 2014
Tilskud
11,9
Eksterne projekter
4,7
Andre indtægter
4,2

UDGIFTER	
Lønudgifter (fratrukket intern
lønoverførsel)
-11,2
Andre udgifter
-7,7

Finansielle poster
Ekstraordinære poster

Indtægter i alt

Udgifter i alt

Årets driftsresultat

20,8

-18,9

- 0,2
0,6
2,2
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bestyrelsen
Museets bestyrelse
2014-2017
Fra Erhverv Aarhus:
Jørgen Holst, advokat (formand)
Fra Aarhus Universitet:
Aksel Bo Madsen, Seniorforsker
på Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience (næstformand)
Hans Brix, Institutleder på Aarhus
Universitet, Institut for Bioscience
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Fra Aarhus Kommune:
Kristian Jørgensen, politisk
udpeget
Fra Jydsk Naturhistorisk Forening:
Ophelia Achton
lektor, VIA University College
Sussie Pagh
projektforsker og fundraiser

Fra Naturhistorisk Museum
(medarbejderrepræsentant):
Lars Bøgh, formidlingsinspektør,
leder af arrangementsafdelingen
2 medlemmer udpeget
af den øvrige bestyrelse:
Havnedirektør Jakob Flyvbjerg
Christensen, Aarhus Havn
(konstitueret 2015)
Direktør Mette Rønnau,
CABI (konstitueret 2015)

medarbejdere
Ansatte 2014
Fastansatte
Allan Frank Nielsen

Jan Gruwier Larsen,

teknisk ansvarlig

Projektansatte
Bo Simonsen

Martin H. Dalsgaard

Mathias Groth Skytte

museumsinspektør, udstillingsleder

medarbejder i Skoletjenesten

studentermedhjælp forskning

Jan Mouritzen

medhjælper, Molslaboratoriet

Sigrid Kistrup Ilsøe

Mette Vodder Carstensen

naturforvalter, Mols

Catrine Mortensen

projektleder

studenterformidler

Allan Holm Pedersen

Karin Larsen

kommunikationsmedarbejder

Tommy Nielsen

Michael Filtenborg

servicemedarbejder, Mols, deltid

regnskabschef, HR-konsulent

Ditte Gry Svensmark

servicemedarbejder

studentermedhjælp forskning

Anette Sauermilch

Kent Olsen

medarbejder i Skoletjenesten

servicemedarbejder, Mols, deltid

kurator, ph.d.-studerende

Erik Knudsen

Anni Kjeldsen

Kim Hjortshøj

leder af Molslaboratoriet

Nanna Aude
studenterformidler

medhjælper, Molslaboratoriet

Studentermedhjælpere
Asbjørn Graver Petersen

snedker

Lone Folmer Nielsen

studenterformidler

studenterformidler

Arne Eriksen,

Kirsten Meltofte Eriksen

kommunikationsmedarbejder

Amanda Bundgård

Sidsel Langhein-Winther

butiksassistent, deltid

servicemedarbejder, Mols, deltid

Jens O. Pedersen

studenterformidler

studenterformidler forskning

Bente Tønning

Lars Bøgh

servicemedarbejder

Anna K. Kristiansen

Stine Styrup Bang

servicemedarbejder, Mols, deltid

formidlingsinspektør, arrangementsansvarlig

Jens Kristian Krarup Keller

studenterformidler

studentermedhjælp forskning

servicemedarbejder

Birk Fogde Ørnskov

Tenna Lyck

servicemedarbejder, Mols, deltid

Mikael Jacobsen

Lars Nørgaard

studentermedhjælp forskning

studentermedhjælp forskning

Bo Skaarup

IT-supporter, deltid

medhjælper, Molslaboratoriet

Frej Juhl Halvorsen

Thøger Nisbeth Henriksen

museumsdirektør

Morten D. D. Hansen

Linda Hartun Konggaard

studenterformidler

studentermedhjælp forskning

Christina Vedel-Smith

museumsinspektør

laborant, deltid

Helene Overgaard

laboratorieleder og kurateringsassistent

Nina Seirup

Lisa Mousten Søndergaard

studentermedhjælp forskning

Erik Thomas Lund,

kommunikationsansvarlig

kommunikationsmedarbejder

Jacob Lunding Sørensen

biblioteksmedarbejder, deltid

Pernille Mølgaard Andersen

Lars Brøndum

studentermedhjælp forskning

Erling Dochweiler

formidlingsinspektør og leder af
Skoletjenesten

projektleder

Jannick Smedegaard Jespersen

Lars Skipper

studenterformidler

Eva Egeskjold

Preben Heesche

projektmedarbejder

Karin Brydsø

servicemedarbejder, Mols, deltid

servicemedarbejder, deltid

Marianne Graversen

studenterformidler

Frank Jensen

Susanne Bøgeskov

Lisbeth Damkjær Christensen

museumsinspektør, deltid

butiksassistent, deltid

naturvejleder og
projektmedarbejder

Hans Viborg Kristensen

Thomas Secher Jensen

Mette Søgaard Andersen

Maja Møholt

konservator, samlingsansvarlig

seniorforsker

kommunikationsmedarbejder

studenterformidler

Henrik Sell

Theis Tommerup Andersen

Louise Alarik Havndrup

Malthe Hvas

vicedirektør, projektkoordinator

udstillingsdesigner

medarbejder i Skoletjenesten

studenterformidler

Inge-Marie Høi

Tina Ruhe

Marie-Louise Svane

Maria W. Rosenlund Nielsen

kommunikationsansvarlig

regnskabsassistent, deltid

projektleder, deltid

studentermedhjælp forskning

Birgit Kjeldgaard

butiksleder

studentermedhjælp forskning

Rasmus Kjærgaard

Forsidefoto: Jakob Lerche
Bagsidefoto: Ann Malmgren
Foto af ulv s. 4 af Martin Mecnarowski, Wikimedia
Fotos fra Molslaborateriet s. 7, 14,
17 samt 20f af Ann Malmgren
Andre fotos af Naturhistorisk
Museums medarbejdere.
Layout: Gustav&Hund
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