NATURHISTORISK MUSEUM AARhus · det arbejder vi med
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2015 – hattrick på Naturhistorisk Museum Aarhus
For tredje år i træk har vi den
glæde at starte indledningen til
museets årsberetning med at fortælle om øget besøgstal til Naturhistorisk Museum i Aarhus og
Molslaboratoriet i Nationalpark
Mols Bjerge. I alt 66.227 gæster
blev det til i 2015. Det viser tydeligvis, at Naturhistorisk Museum
rammer en nerve i tidsånden, og
at museets levende formidling,
aktive forskningsprojekter og
bevaringsindsats af den danske
naturarv opfattes som relevant,
fascinerende og væsentlig. Forholdet mellem mennesker og natur spiller en stadig større rolle i
hverdagen – både i den enkeltes
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liv, men også forvaltningsmæssigt
og samfundspolitisk. Mangfoldig
natur rig på oplevelser og arter
er et bevidst samfundsvalg eller
fravalg.
2015 var et overordentligt
spændende år for museet og
Molslaboratoriet. 2017-projektet,
Rethink Urban Habitats, som
leder op til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, blev skudt
i gang med fokus på bynaturen
- den nære natur for et stigende
antal byboere i Europa og i
Danmark.
2015 var desuden
året, hvor der, pga.
flytningen af byens
hovedbibliotek, opstod overvejelser om at
flytte museet til biblioteksgrunden i Mølleparken. Selvom
det ikke lykkedes at finde den
nødvendige projektfinansiering
inden for snævre tidsrammer, gik
Naturhistorisk Museum styrket
ud af processen. Der blev oprettet stærke bånd til væsentlige
bidragsydere, og vi blev skarpere
på vores mål og ambitioner. Vi
fortsætter derfor ufortrødent
arbejdet med at nytænke museet

i de nuværende rammer og holder samtidig døren åben for nye
fremtidige udviklingsmuligheder.

V. Jensens Naturfond, NaturErhvervsstyrelsen og MMex for tillidsfuld støtte til museets nye initiativer.

Endelig var 2015 året, hvor
Kulturstyrelsen gennemførte en
obligatorisk kvalitetsvurdering af
museet. Vurderingen er central
for museets arbejde, da der i den
efterfølgende rapport udstikkes en række anbefalinger, der
påvirker museets prioriteringer.
Kvalitetsvurderingen har ligeledes stor indflydelse på museets
strategi for de kommende år.

Museets medarbejdere, frivillige,
bestyrelse samt gode kollegaer i
ind- og udland takker vi ligeledes
for et udviklende og ualmindelig
positivt samarbejde. Allervigtigst
er dog takken til tusindvis af
gæster og naturinteresserede,
som igen i 2015 har besøgt Naturhistorisk Museum og deltaget
i et stort antal arrangementer
og foredrag og har henvendt sig
med udfordrende og finurlige
spørgsmål om den danske natur.

På museets og Molslaboratoriets vegne vil vi gerne benytte
lejligheden til at takke Kulturministeriet, herunder Kulturstyrelsen, Aarhus Kommune, Aarhus
Universitet, Europæisk Kulturby
Aarhus 2017, Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge,
Region Midt og andre gode
samarbejdspartnere for et godt
og givende samarbejde i 2015.
En særlig tak til Nordea-fonden,
Velux Fonden, 15. Juni Fonden,
Friluftsrådet, Jydsk Naturhistorisk
Forening, Schjøtz-Christensens
Mindefond, Kulturstyrelsen, Statens
Kunstfond, Kulturministeriet, Aage

Tak for opbakningen til Naturhistorisk Museums arbejde til sikring og
udvikling af en rig og mangfoldig
natur og naturforståelse.

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Jørgen Holst
Bestyrelsesformand
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Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering
Siden 2004 har Slots- og Kulturstyrelsen foretaget kvalitetsvurderinger af alle danske statsanerkendte museer. Der må maksimalt
gå 10 år imellem kvalitetsvurderingerne, der fokuserer på, om
museet opretholder lovens krav.
Kvalitetsvurderingen er et afsæt
for dialog om museets arbejde
og indsatsområder og afsluttes
med en rapport. Konklusionerne i denne rapport bliver
indarbejdet i museets fremadrettede strategier. Slots- og

Kulturstyrelsen forholder sig
dog kun til museets virkefelter
under museumsloven; dvs. indsamling, registrering, bevaring,
formidling og forskning.
Slots- og Kulturstyrelsens
samlede vurdering
”Denne kvalitetsvurderingsrapport følger op på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering
af Naturhistorisk Museum i 2004
og gør status for udviklingen og
kvaliteten af museets arbejde.
Det er Slots- og Kulturstyrelsens
samlede vurdering, at Naturhistorisk Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende.
Museet har fulgt tilfredsstillende
op på en række forhold, der blev

påpeget ved kvalitetsvurderingen
af museet i 2004. Der er dog fortsat potentiale for forbedring af
den faglige opgavevaretagelse og
for en styrkelse af museets faglige
profil. Hovedkonklusionerne er:
· Museet er fortsat udfordret
af et bredt ansvarsområde og
utilstrækkelig koordinering
med de øvrige naturhistoriske
museer.
· Museet er fortsat udfordret på
samlingsvaretagelsen, særligt
på registrering, hvor der forestår
et ressourcekrævende arbejde.
Museet har nu begyndt en digital registrering af samlingen i
et relevant system, der også
bruges af de øvrige naturhistoriske museer.
· Der er sket et yderligere kvalitativt og kvantitativt løft af museets bredt anlagte forskning.
· Museet har videreudviklet sin
formidling - både den digitale
og den analoge - og arbejder
målrettet med en fortsat kvalitativ udvikling af den samlede
formidlingsvirksomhed.
· Museet samarbejder fortsat med
myndigheder på naturområdet
om sikring af naturværdier”.

Natur for evigheden – Samlinger med potentiale
Samlingerne er kernen på Naturhistorisk Museum Aarhus. Det
er genstande fra samlingerne,
der ligger til grund for museets
forskning, og det er genstande fra
samlingerne, der udstilles for
publikum. I alt har museet 2,3
millioner registrerede og konserverede dyr gemt på nål, som skind,
knogler, udstoppet eller i sprit.
Samlingerne repræsenterer et
udsnit af Danmarks dyreliv og har
kun værdi for fremtiden, hvis de til
stadighed udbygges. I 2015 blev
der således registreret knap 40.000
skaller af snegle og muslinger,
3.300 optagelser i BioAkustisk
samling og 3.700 hvirveldyr i sprit.
Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering identificerede flere
områder, hvor museet er særligt udfordret med samlingsvaretagelsen pga. manglende
ressourcer. Der er nu iværksat
en metaregistrering af museets

samlinger og beholdninger
med henblik på at udarbejde
handleplaner for registrering og
bevaring af præparater i samlingerne. Målet med samlingerne
er, at præparaterne heri opbevares i en tilstand, hvor de til
hver en tid står til rådighed for
forskning og formidling. Der er
desuden udarbejdet en femårig
strategi for samlingerne i 2015,
der beskriver, hvordan museet
når dette mål.
Naturhistorisk Museum er indgået i et samarbejde med landets
øvrige 6 statsanerkendte naturhistoriske museer om fremover
at benytte databaseprogrammet
Specify til samlingsvaretagelse.
Opsætning af en central Specifyinstallation og migrering af
eksisterende databaser hertil er
støttet af midler fra Kulturstyrelsen og gik i gang i 2015.
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Forskning, der gør en forskel
Hvis formålet med forskning er
at gøre så mange mennesker
som muligt klogere på verden
omkring dem, så har museumsforskning det noget
lettere end fx forskning fra
universiteterne. Simpelthen fordi Naturhistorisk
Museums forskning indgår i
museets forskellige platforme
og tilbud til gæsterne og dermed kommer langt bredere ud
end udelukkende at blive publiceret i nationale og internationale
videnskabelige tidsskrifter.
Mange af museets forskningsresultater giver svar på
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spørgsmål, som befolkningen og
dermed medierne interesserer
sig for – fx til klimaforandringer,
den danske natur set i en global
sammenhæng 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, hvordan et naturhistorisk museum kan gøre en forskel.
Det overordnede mål med
museets forskning er at sikre den
danske natur for eftertiden og
give indsigt i naturens dynamikker. Projekterne omhandler såle-

des primært dansk biodiversitet,
hvor forskningen bidrager med
ny viden, der hjælper til en bedre
naturforvaltning og en øget
naturforståelse hos danskerne.
Ulve gik i fotofælden
Museet har i samarbejde med
Aarhus Universitet fulgt ulvens
tilbagekomst til Danmark siden
2013. Projektet er støttet af 15.
Juni Fonden til bl.a. at arbejde
med vidensopbygning i forbindelse med genindvandringen.
Derudover har museet i samarbejde med Institut for Bioscience
ved Aarhus Universitet og Naturstyrelsen sammen med Projekt

Dansk Ulv i det seneste år haft
vildtkameraer opsat i et midtjysk
skovområde. I juli 2015 blev en
ulv fotograferet af vildtkameraet.
Optagelsen skete ved højlys
dag, og derfor er billedet et af
de første farvebilleder optaget i
Danmark af ulv. Der er tale om en
voksen ulv i sommerpels.
Guldsmedeprojekt bliver til
en guldgrube af viden
2015 var det andet år af atlasundersøgelsen af Danmarks
Guldsmede, som forgår i samarbejde med hjemmesiden
fugleognatur.dk. Projektet er
et Citizen Science-projekt, der

Projektet har også kastet ny
viden af sig. I løbet af de seneste
årtier har der været en markant
øget udbredelse af sydlige arter,
der indtil for nylig kun sjældent
er truffet i Danmark. Man kan
også se klar fremgang hos de
arter, der foretrækker varme.
Derimod synes områder med
næringsfattige vande at være
gået tilbage, som kan skyldes en
kombination af habitatforandringer og eutrofiering.

Guldsmedeatlas i tal
· 694 personer har bidraget
· 4.200 forskellige lokaliteter er
besøgt
· Over 25.000 iagttagelser
· 175.000 artsbestemte individer
· Hele 52 arter af vandnymfer
og ægte guldsmede er blevet
registreret

Første foto af en ulv taget med vildtkamera

Et makroøkologisk
kludetæppe
Et stort spørgsmål i disse år er at
fastlægge, hvad der er de bagvedliggende biologiske årsager
til, at nogle arter er i fremgang
og andre arter er i tilbagegang.
Guldsmede er meget følsomme
overfor ændringer i levested og
klima. Museets forskning har undersøgt, hvordan de nuværende
klimaforandringer og ændringer
i arealanvendelse har formet de
overordnede udbredelsesmønstre hos europæiske guldsmede,
og om disse makroøkologiske
mønstre og forandringer kan
knyttes til funktionelle egenskaber såsom taksonomi, levested,
metabolisk plasticitet, og biogeografiske træk såsom zoogeografisk oprindelse.

Tak til de frivillige
Naturhistorisk Museum er begustiget
af mange frivillige, der er tilknyttet både
museet og 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.
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inddrager befolkningen i en kortlægning af udvalgte artsgrupper.
Allerede nu kan det konstateres,
at atlasundersøgelsen hjælper
med at identificere hidtil ukendte
levesteder for en række rødlistede arter – og projektet har dermed afgørende indflydelse på
naturforvaltningen, når rødlistede arter spottes nye steder.

7

Molslaboratoriet
– Forskning, naturpleje og formidling i ét
fjernelse af kvælstof ved bevidst
at udpine jorden – og den mere
spektakulære indsats med at
afbrænde dele af Søssigvang.
Håbet er, at det kan ses på
artslisterne i 2016.

Lys
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På Molslaboratoriet er
det muligt at formidle,
hvordan forskellige tiltag
påvirker naturen. Udover de
faste guidede ture og en række
bioblitzer blev der i 2015 også
udarbejdet et nyt tilbud til de
besøgende gæster – nemlig
en række forskellige temature,
som gør det muligt at bestille en
naturvejleder med kort varsel.
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De fleste, der har besøgt Naturhistorisk Museums forskningsstation Molslaboratoriet i Mols
Bjerge, forelsker sig hovedkulds
i det idylliske landskab og den
charmerende firlængede gård.
Men Molslaboratoriets næsten
magiske aura skyldes især de
mange sjældne arter på arealerne omkring gården. Naturhistorisk Museum har forsket på
arealerne siden 1941, og siden
overdragelsen i 1951 har museet
haft unikke muligheder for at
koordinere naturplejen i forhold
til formidlingen og forskningen.
Det betyder, at arealet i dag
huser adskillige meget sjældne
arter. Og forskningen arbejder
fortsat med at teste forskellige
naturplejemetoder – herunder
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På Molslaboratoriet kan man
booke følgende ture:
• Naturtur – hvor vi går tur og ser,
hvad årstiden kan vise af spændende liv. Især velegnet til børn
• Sommerfugletur – hvor vi ser
og fortæller om de mange
sjældne arter af sommerfugle
på Mols
• Krybdyrtur – hvor vi kigger på
de fem arter af krybdyr, der
findes i Danmark
• Svampetur – hvor det er muligt
at få smagsprøver med hjem

• Nattens natur – en særlig oplevelse, når vi kigger efter natdyr
• Dram, bjesk eller kryddersnaps
– vi laver ikke spritten selv, men
krydrer den med naturens smage
Molslaboratoriets arealer benyttes desuden af skoleklasser,
enten sammen med naturvejlederen eller alene med deres
lærere. For at sikre, at lærerne er

klædt godt på til opgaven, tilbød
Molslaboratoriet i 2015 lærerkurser til folkeskolelærere, ligesom
vi har deltaget i at udvikle skoleopgaver, der er tilpasset naturen
i Nationalpark Mols Bjerge.
Se mere på: nationalparkmolsbjerge.dk/undervisning
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Projekter, der gror
Museets konsulent- og projektafdeling er en konsekvens af det
økonomiske billede, som tegner
sig for museer og universiteter i
disse år, nemlig en støt faldende basisbevilling og dermed
en stigende andel af ekstern
finansiering, hvad enten der er
tale om egentlige projekter eller
levering af tjenesteydelser på et
mere eller mindre kommercielt
marked. Museet er derfor gået
helhjertet ind i arbejdet med at
opdyrke nye forretningsområder,
hvor ambitionen klart er at være
frontløbere og dermed medvirke
til at øge den samlede ”naturkage”, som private aktører
efterfølgende kan byde ind
på. Det er ikke helt ”fra

forskning til faktura”, men dog
en anerkendelse af, at museet
med sine samlings-, forskningsog formidlingskompetencer
kan være med til at løfte hele
sektoren.

bitats,” som er den overordnede
”projekt-hat” har for alvor formået
at sætte bynatur på dagsordenen
i et særdeles frugtbart samarbejde med Aarhus Kommune.
Da museet ikke ejer jord, hvor

Projektporteføljen er i øjeblikket
ganske omfattende og er især
centreret omkring den satsning
på bynatur, som museet indledte
for tre år siden. Kulturby2017projektet ”Rethink Urban Ha-

man for alvor kan udføre
større fysiske arbejder, er vi
nemlig helt afhængige af samarbejdet med andre aktører som
kommunen, arkitektskolen og
andre uddannelsesinstitutioner.
Under Rethink-paraplyen
optræder det af Velux-fonden
støttede projekt ”GO’Mejlgade”,
som handler om at skabe en
borgerdrevet grøn omstilling
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i Mejlgade-kvarteret. Projektet
har vist sig at have den iboende
udfordring, at museet ikke ligger
i Mejlgade, og at vi derfor godt
kan opfattes som lidt ”på besøg”.
Imidlertid er en række initiativer,
herunder en madklub, begyndt
at bære frugt. Også projektet
”Wild Aarhus”, som er støttet af
Miljøministeriets pulje til grønne
ildsjæle, er kommet op at køre,
og der planlægges anlæg af en
række vandhuller i Aarhus, som
skal styrke ikke bare biodiversiteten, men også formidlingen af
byens natur.

ligesom rullende strandkokke
ved kommunens badestrande er
et populært tiltag, hvor der bliver
sat fokus på den spiselige del af
kystnaturen. Nordea-fonden står
også økonomisk bag to projekter, som i 2016 og 2017 vil få stor
opmærksomhed, nemlig fotokonkurrencen og –udstillingen
HabitatAarhus samt formidlingsprojektet #jegkiggerpaafugle,
som skal få unge mennesker til
at interessere sig for fugle og
bevingede fællesskaber.

Endelig har konsulent- og
projektafdelingen forestået
to kortlægningsprojekter af
smådyr i Vejle og Horsens Kommuner, ligesom det er blevet til
mindre opgaver i Ikast-Brande
og Billund kommuner.

I samarbejde med Aarhus Kommune deltager museet også i
projektet ”Smag på Aarhus”, som
er støttet af Nordea-fonden. I
projektet bidrager museet med
en lang række formidlingsture,
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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 deres voksne i
ferierne til de dedikerede
amatørornitologer på
en frysende julefugletur
og alt derimellem. Derfor
prioriterer museet bredden,
men nogle arrangementer er
naturligvis blevet klassikere, som
museet ikke ”tør” at undlade i
programmet. Det gælder både
de populære dissektioner i
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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 hvert år i samarbejde
med Aarhus Kommune to ugers
sommerferieaktiviteter 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.

Besøgstal Naturhistorisk Museum Aarhus
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Julefugletur

Rethink: Dine bedste bynaturhistorier

Mad og Mening i Domkirken med GO’ Mejlgade

Morgenyoga med GO’ Mejlgade

Rethink: Vandstær ved Skovmøllen

Lysoptog/Climate Action Denmark

Julemandens værksted

Rethink: Småfugle på Østhavnen

Praktisk permakultur i byen:
fra fortov til tagrende
Slangeskind og gåsehud

Rethink: Bioblitz Aarhus et slag i ansigtet på november

Morgenyoga med GO’ Mejlgade

BioBlitz

Sjov med sjatter og sommerfugle

Plantedage ved Kulbroen

Sommerferie

Krible-krable-Xpedition
til Lisbjerg Skov!

Det svirrer i Aarhus

Store Cykeldag - Solstråler på Blå Rute – Brabrandstien

Sjov med sjatter

Aktiv sommer - ikke et offentlig arrangement

Natsangerkoncert ved Brabrandstien

Byens Sommerfugle

RUH konference: By og biodiversitet

Nationalparkdag

Vild med Vilje

Foredrag om humlebier ved Dave Goulson

BioBlitz Mols

Store hvepsevågedag

Forårets første fugletur

Fyraftenstur Egå Engsø

Naturhistorisk Museum bag facaden

Krybdyr

Storbyens Natur-parker

Blåmuslinger i Aarhus Bugt

Byens vilde natur

Flagermus - forunderlige skabninger

Påskeferie 28. marts – 6. april

Fyraftenstur Egå Engsø
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Kombinationen af museumsgæster,
naturture, foredrag, rundvisninger
og spændende ferieaktiviteter betød,
at Naturhistorisk Museum slog sit
besøgstal i 2015. Resultatet var over
66.000 besøgende.
Re

aktiviteter i 2015

Aktiviteter og konferencer

Udstillinger

Ferier

16.858
2015
66.227 besøgende

skoletasker

og penalhuse har kigget forbi museet

694

110

almindelige
naturinteresserede
borgere har registreret
for Naturhistorisk
Museums atlasprojekt
om guldsmede på
mere end 4.200
forskellige lokaliteter
voksne og børn fik
deres interesse for
krybdyr stillet på

naturtur
d. 18. april 2015
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1522

pressen

gange blev Naturhistorisk Museum Aarhus
nævnt i

Det er næsten en
firdobling siden 2011

Bananedderkop
på Naturhistorisk Museum

10

cm i benspænd havde den
bananedderkop, der flyttede
ind på museet, efter at være
blevet fundet i en pose bananer
i supermarkedet

542

mindst

OP TIL

nye arter

Projektet er støttet
af
er indvandret
til Danmark siden år 2000

– som museets projekt ”Nye dyr i
Danmark” afslørede

forskning

19

på museet resulterede i

publikationer

38

stk. Galloway-kvæg, inkl. opdræt – hjalp
Molslaboratoriet med naturplejen - til
glæde for en række sjældne planter, dyr
og naturligvis de møgbiller, der lever i og
af kokasser

43.663

40.000

skaller af snegle
og muslinger
blev digitalt registreret i 2015

„var den maksimale
ugentlige rækkevidde“
på museets facebookside
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Natur under neglene – Skoletjenesten
Skoletjenestens primære opgave
er at formidle viden om naturen
og den naturvidenskabelige
tankegang til skoleklasser og
lærere i Aarhus og omegn. I 2015
betød det, at skoletjenesten
afholdt 321 oplæg, hvilket i
gennemsnit er mere end ét om
dagen på et skoleår på 200
dage og havde over 16.000
uddannelsessøgende
eller børnehaver på
besøg for at benytte
museets tilbud.
I undervisningen
vægtes den genstandsbaserede under-

visning, der bl.a. har sin styrke i
autenticiteten – det er fx noget
særligt at stå med kindtanden
fra en mammut, holde en barde
fra en grønlandshval eller mærke
uglens unikke fjer. I dag henter
eleverne meget information fra
digitale medier og oplever ofte
deres verden gennem fantastiske
naturprogrammer. At håndtere
og undersøge genstande eller
naturen selv er oplevelse ”på
første række”. Det giver en dybde
til det faglige indhold, en konkret
læringsknage og en enorm
naturhistorisk nysgerrighed. I
nogle af skoletjenestens tilbud
bliver der i stedet for genstande

inddraget levende dyr i form af
slanger, fugleedderkop, gekko
og agatudse. De levende dyr
udgør et stærkt læringsredskab
og åbner for nye måder at være
i dialog med eleverne. For
mange elever er det deres
første oplevelse med andre
dyr end ”hund og kat” eller deres første oplevelse
med levende dyr overhovedet. En ekstrem øjenåbner,
der skaber nysgerrighed efter
mere viden. Det er tydeligt, at
det sansende og direkte møde
giver eleverne noget ganske
unikt og er en vigtig dimension
i læringen.

Antal elever, studerende og lærere
12.000
10.000

Antal undervisningsoplæg

8.000

350
300
250
200
150
100
50
0

6.000
4.000
2.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

I alle skoletjenestens tilbud er
det muligt at få naturen under
neglene – gerne med inddragelse af mobil, kamera og iPads som
vigtige formidlings- og vidensdelingsværktøj. Ofte bliver stereolupper og computere inddraget
efterfølgende og kvalificerer
undervisningen yderligere.
”Fælles Mål” og interessante flerfaglige emner som fx klima, vand
og evolution i grundskolens
ældste klasser eller museologi
og biologi på ungdomsuddannelserne går godt i spænd med
undervisningstilbuddene på
Naturhistorisk Museum. Eleverne
arbejder med naturvidenskabelige metoder, og viden udforskes
og diskuteres.
Dissektioner af ørred, rotte eller
hjerte-lungesæt fra svin er blevet et

1%

8%

2%

2%
1%
2%

fokusområde sammen med evolution og biologisk mangfoldighed.

nesker er optaget af i forhold til
køn, følelser og sex.

Skoletjenesten har et tæt samarbejde med i Børn og Unge i Aarhus Kommune. Skoletjenesten
har desuden tætte samarbejdsrelationer til Aarhus Universitet og
VIA University College, Aarhus,
andre uddannelsesinstitutioner
samt Friluftsrådet.

Projektets fokus har været den
normkritiske tilgang og et forsøg
på ikke at reproducere og videregive fastlagte normer, men lade
eleverne udforske og diskutere fx
køn ud fra museernes genstande.
Der er udarbejdet et undervisningsoplæg om køn på Naturhistorisk Museum.

Inklusion – viden for alle
Sammen med Den Gamle By har
Skoletjenesten sat fokus på inklusion. I projektet ”Inklusion – viden for
alle” arbejder skoletjenestemedarbejdere og lærere i fællesskab med
forskellige metoder og tilgange til
brug for museerne i deres formidlingsarbejde.

Naturens sexliv
I 2015 indgik skoletjenesten i et
lærerigt udviklingsprojekt om
seksualvejledningsmateriale
sammen med Kvindemuseet og
lærere fra fire forskellige skoler i
Aarhus.
Gennem elevinddragelse er projektets deltagere sammen blevet
klogere på, hvad unge men-

18%

Uddannelsestrin
Før-skole
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

39%

Ukendt/special

27%

Ungdomsuddannelse
Andre uddannelser
Læreruddannelse
Pædagoguddannelse
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fra istid til grønland – museets udstillinger
I istidens tegn
I 2015 arbejdede Naturhistorisk
Museum med at blive klar til den
store istidsudstilling, som åbner i
maj 2016. En meget stor udstilling
- ja faktisk to udstillinger – som
er udviklet i samarbejde med
Aalborg Zoo og støttet med 12
mio af Nordea-fonden. Det officielle kickoff var en frysende kold
februardag - midt i istidens bakker,
hvor Nordea-fondens direktør officielt åbnede for projektet under
stor mediedækning. Udstillingen
vil bestå af dels 19 store istidsdyr
i naturtro størrelse og dels af en
udstilling om istidslandskabets
dannelse. I 2015 blev der arbejdet intensivt med at udvikle
digitale film og historier,
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der blev eksperimenteret med at
blande det fysiske og det digitale
element med henblik på at skabe
et interaktivt istidslandskab, og der
var talrige rejser til Sverige, hvor de
store istidsdyr blev produceret. Et
arbejdsår i istidens tegn.
Hot news fra forskningen
I 2015 åbnede en særudstilling om
forskningsformidling. En mindre udstilling, som gav museets
gæster et indblik i museets egen

forskning. Udstilling hed ”Hot
news fra forskningen”, som formidlede den mangeårige forskning
i sommerfugle i Grønland, der er
en stærk indikator for klimaforandringer i verden. Udstillingen
blev desuden startskuddet til at
udvikle et nyt og større projekt om
forskningsformidling i 2016, hvor
gæster kan engagere sig interaktivt og tage stilling til forskningens
resultater i et samfundsmæssig
sammenhæng. Det nye projekt
hedder ”ForskningsCollage”.
Nisser – en detektivhistorie
Nisser og jul hører sammen. Det
ved ethvert barn. Men hvor bor
nisserne? Hvordan ser de ud?
Og hvor kan man finde spor
efter nisserne? Ved juletid i
2015 kunne museets gæster
møde museets nissedetektiv.
Eller i alt fald hans dagbog,
skrivemaskine, opslagstavle m.m.,
hvor museets detektiv arbejder på
at undersøge og finde spor efter
nisserne.

Konferencer og kurser midt i mols bjerge
Smukt beliggende midt i
Nationalpark Mols Bjerge ligger
Danmarks bedste felt- og forskningsstation, Molslaboratoriet.
Bindingsværk og stråtag – ja, men
også fri adgang til trådløst internet, computere, projektor osv.
Kursuslokalerne kan benyttes
til foredrag og workshops såvel
som laboratoriearbejde.
Ude på arealerne kan stort set
alle naturtyper nås i gåafstand,
- så fat et fangstnet og et glas
– og afsted på opdagelse med
en naturvejleder – vi tør faktisk
garantere, at du bliver klogere.

Molslaboratoriet kan lejes af alle,
- men vi kræver, at kurset har et
fagligt indhold - private fester og
ophold henvises til andre aktører
i området.
Molslaboratoriet bruges,
til personale-eksternater,
seminarer og til flerdagsmøder. Og naturligvis også i
undervisningssammenhænge –
hvad enten det er biologistudiet
på Aarhus Universitets legendariske feltkurser eller fx AQUA
- Danmarks ferskvandscenters
medarbejdere, der skal have ny
viden og inspiration hældt på.

Kursus- og konferencedeltagere 2006 -15
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2500
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1500
1000
500
0
2006 2007 2008 2009
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2011

2012

2013

2014
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nat på museet
I 2015 åbnede Naturhistorisk
Museum for et nyt tilbud for skoleklasser; Nat på Museet. I lighed
med de kendte film med Ben
Stiller i hovedrollen tilbringer
eleverne en nat på museet. De
ankommer, når museet lukker, og
de går først derfra kl. 7.00 næste
morgen. En oplevelse og en hel
del viden rigere.
Nat på Museet er et ganske
særligt tilbud til elever og deres
voksne om at opleve Naturhistorisk Museum på en helt
anderledes måde, hvor lyset fra
lommelygterne kaster skygger i
udstillingerne og giver nye perspektiver på de måske kendte dyr.
Spænding og en stemning med
et tvist sætter rammerne for en
indholdsrig og lærerig aften. Sanserne er skærpet, og der er stor
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opmærksomhed på at se og lytte.
De gode historier bliver endnu
bedre. Lidt uhyggeligt for nogen,
men altid super fascinerende. Arrangementet er en god blanding

af fagligt indhold krydret med sociale elementer, der alt sammen
styres af en formidler, der gør alt
for at det bliver en mindeværdig
oplevelse for hele klassen.

PROGRAM
NAT PÅ MUSEET – LAD AFTENEN BEGYNDE ...
16.00
		
16.30
		
		
17.30
		
		
		
18.30
19.00
		
		
19.20
21.00
21.30
		
22.00
05.45
06.15
07.00
		

I ankommer til museet. Aftenens guide byder velkommen til Naturhistorisk Museum.
Mørketur med lommelygte i udstillingerne, hvor
I møder alt fra hajer og kaskelotter til kæmpeskildpadde, krokodille, tapir og næbdyr.
Indhold er valgt på forhånd. Enten ”Design et dyr”,
hvor eleverne selv kan bygge deres dyr af næb, fødder, vinger og andre materialer eller ”Kryb og kravl”,
hvor eleverne kommer tæt på vores levende dyr.
Aftensmad
I gør jeres sovepladser klar i udstillingen AnimaliA
ved siden af kæmpende tigre, ørne og komodovaranen.
Opgaveløb med poster på museet.
I gør jer klar til natten.
Aftenhygge i nattøj med historie i lanternens skær i
Afrika-udstillingen.
Godnat og stille på museet.
Godmorgen.
Morgenmad
Farvel og tak for denne gang. Vi glæder os til at se jer
igen!

Natur og Museum – bliv klogere på verden omkring dig
Natur og Museum er museets
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 a la “Øjne” eller en naturtype a la ”Græsland”. 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 behandler et emne i dybden
i hvert nummer.
I 2015 kunne man blive klogere på:
• Biodiversitet i byen
• Græsland
• Hjulspindere
• Damtæger inkl. en udførlig
bestemmelsesnøgle
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.
Redaktionen af Natur og Museum vil gerne takke Statens
kunstfond og Kulturstyrelsen
for støtte til distribution af
tidsskriftet.

Lektørudtalelse fra
DCB om Græsland
Teksten er ligefrem, men
yderst informativ, og den tydelige
kapitelinddeling og de smukke
naturfotos gør denne lille sag
til lystlæsning...

Lektørudtalelse fra DCB
om Hjulspindere
Generelt er „Hjulspindere“ velskrevet,
og godt gennemarbejdet. Som altid i
hæfterne „Natur og Museum“ fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, er der et forbilledligt
samspil mellem tekst og illustrationer,
og forfatterens engagement skinner
igennem, så hæftet vil i en lang
årrække frem være et must for
edderkoppeentusiaster.
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PUBLIKATIONER i 2015
Boertmann, D., K. Olsen & R.D.
Nielsen, 2015: Geese in Northeast
and North Greenland as recorded
on aerial surveys in 2008 and
2009. - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 109 (4): 206-217.
Artikel (peer review)
Bowden, J.J., A. Eskildsen, R.R. Hansen, K. Olsen, C.M. Kurle & T.T. Høye,
2015: High-Arctic butterflies become smaller with rising temperature. - Biology Letters 11: 20150574.
DOI: 10.1098/rsbl.2015.0574. Artikel
(peer review)
Brøndum, L., K. Olsen & O.F. Nielsen 2015: Bestemmelsesnøgler til
rovfluer, mejere og guldsmede.
Naturhistorisk Museum Aarhus,
Natur og Museum. Natur og
Museums Nøglekompendium 1:
83 s. Bog
Ejrnæs, R., A.K. Brunbjerg, P. Wind,
L. Brøndum & M.D.D. Hansen,
2015: Urban Green. En undersøgelse af vilde blomster som afsæt
for en rigere natur i byerne. Aarhus
Universitet, DCE – Nationalt Center
for Miljø og Energi, 30 s. - Teknisk
rapport fra DCE - Nationalt Center
for Miljø og Energi nr. 69. Videnskabelig rapport (non-peer review)
22

Hansen, M.D.D., K. Olsen & T.S.
Jensen, 2015: Nye arter i Danmark
- Terrestriske arthropoder og
vertebrater. - Naturhistorisk Museum, Aarhus, 90 s. (Rapport til 15.
Juni Fonden, Projekt „Nye Arter i
Danmark“). Videnskabelig rapport
(non-peer review)
Karsholt, O., N.P. Kristensen, M.
Ahola & T.J. Simonsen, 2015: Lepidoptera, pp 302-352 in Böcher,
J., N.P. Kristensen, T. Pape & L.
Vilhelmsen (eds): The Greenland
Entomofauna. An identification
manual of insects and their allies.
Bidrag til bog
Martin-Vega, D., T.J. Simonsen &
M.J.R. Hall, 2015: Estimating the
age of blowfly pupae with microcomputed tomography – A novel
method in forensic practice. 4th
annual Tomography for Scientific
Advancement (ToScA) symposium,
Manchester, UK.
Kongrespræsentation, poster
Martin-Vega, D., T.J. Simonsen &
M.J.R. Hall, 2015: Looking into the
puparium: estimating the age of
blowfly pupae with micro-computed tomography. 12th meeting of
the European Association for Foren-

sic Entomology, Huddersfield, UK.
Kongrespræsentation, mundtlig
Olsen, K., T.J.S. Balsby & C. VedelSmith, 2015: Evolution af fuglesang som effekt af menneskeskabt
støj i det åbne kulturlandskab. –
Naturhistorisk Museum, Århus, 31
s. (Rapport til Kulturstyrelsen, J.nr.
ARS30.2012-0061). Videnskabelig
rapport (non-peer review)
Ortvad, T., J.H. Christensen, T.H.
Hansen, A.B. Kristensen, K. Olsen,
K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen & M.
Schwalbe 2015: Revision af den
danske fugleliste pr. 2013. - Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift
109: 24-35. Artikel (peer review)

A.Y. Kawahara, S.-H. Yen, M.P.
Cummings & A. Zwick 2015: A
molecular phylogeny for the
oldest (non-ditrysian) lineages
of extant Lepidoptera, with
implications for classification,
comparative morphology and
life history evolution. Systematic
Entomology. 40: 671-704.
Artikel (peer review)
Roe, A. D., T.J. Simonsen, B. Scholtens, F.A.H. Sperling & S.J. Weller,
2015: Phycitinae phylogeny based
on two genes, with implications
for morphological trait evolution
and Heinrich’s tribal classification
(Lepidoptera: Pyralidae). Journal
of the Lepidopterists’ Society. 69:
157-172. Artikel (peer review)

Ortvad, T.E., S.S. Christiansen,
O.Z. Göller, A.B. Kristensen, R.S.
Neergaard, K. Olsen, K. Pedersen
& R. Strack, 2015: Sjældne fugle i
Danmark og Grønland i 2014. Rapport nr. 46 fra Sjældenhedsudvalget, pp. 111-137 in P. Lange (red):
Fugleåret 2014. Årgang 9. Dansk
Ornitologisk Forening, København.
Bidrag til bog

Sanggaard, K.W., T.F. Dyrlund, L.R.
Thomsen, T.A. Nielsen, L. Brøndum, T. Wang, I.B. Thøgersen & J.J.
Enghild, 2015: Characterization
of the gila monster (Heloderma
suspectum suspectum) venom
proteome. – Journal of Proteomics; Vol. 117. s. 1-11.
Artikel (peer review)

Regier, J. C., C. Mitter, N.P. Kristensen, D.R. Davis, E.J. van Nieukerken,
J. Rota, T.J. Simonsen, K.T. Mitter,

Sell, H. & M.D.D. Hansen, 2015:
Biodiversitet i byen. – Natur og
Museum 54, 1: 36 sider. Bog

Simonsen, T. J., 2015: Wing Scales and non-ditrysian moths: two
key-areas in Niels P. Kristensen’s
and my own research interests.
19th European Congress of Lepidopterology. 27th September – 2nd
October 2015, Dresden, Tyskland.
Key-note kongrespræsentation,
mundtlig
Simonsen, T. J., 2015: Elhamma
Walker (Lepidoptera: Hepialidae)
revisited: adult morphology,
assessment of recently proposed synonyms and descriptions
of two species. Zootaxa. 3955:
301-328.
Artikel (peer review)
Simonsen, T. J., O. Karsholt &
M.J. Scoble, 2015: In Memoriam:
Niels Peder Kristensen (19432014). Nota Lepidopterologica. 38:
89-102.
Artikel (nekrolog med komplet
biblografi) (non-peer review)
Svendsen, J.K, H. Sell, P.K. Bøcher
& J.-C. Svenning, 2015: Habitat
and nest site preferences of Redbacked Shrike (Lanius collurio) in
western Denmark. Ornis Fennica
92:63–75.
Artikel (peer review)

Fundraising
Fundraising på Naturhistorisk
Museum kan defineres som
relationer til private fonde, offentlige puljer, virksomheder,
samt aktiviteter og salg, som
museet udvikler og varetager,
med henblik på at generere indtægter, hovedsageligt frie midler,
til museets arbejde.
Naturhistorisk Museum er de
sidste par år vokset voldsomt på
aktivitetssiden pga. stor succes
indenfor projekter finansieret
af midler fra offentlige puljer
og private fonde. Det øger dels
afhængigheden af puljer og
fonde, og dermed risikoen for
hvad der sker, hvis en bevilling
frafalder eller ikke forlænges.
Det skaber ligeledes et pres for
finansiering af de omkostninger, det ikke er muligt at skaffe
via disse kilder. Desuden har
fundraising på Naturhistorisk
Museum de seneste år udviklet
og testet nye måder at generere
midler på. Det er de erfaringer,
der udgør videnfundamentet for,
hvordan vi fremover skal agere
på fundraisingområdet.
Det overordnede ønske er, at
fundraising fremover er en

central aktivitet, der er integreret
i resten af virksomheden. Det er
en vital og ufravigelig dimension
for at udføre vores mission - at
rejse midler til at opstarte og
fremtidssikre aktiviteter i det
nødvendige omfang.
For at professionalisere museets fundraisingarbejde er der
udviklet en projektmodel og en
intern projektmanual. Naturhistorisk Museums Projektmanual
henvender sig til museets ledelse
og medarbejdere og beskriver,
hvordan vi udfører projekter på
Naturhistorisk Museum, samt
hvilken struktur vi har opbygget
for at understøtte projekterne.
Vi ønsker med projektmanualen
at sikre en ensartet adfærd, når
vi løser projekter for derved at
sikre solide, fejlfri projekter, der
opfylder vores og tilskudsyderens ønsker og behov. Samtidig
understøtter projektmanualen
kravet om museets bæredygtige
projektøkonomi.
Naturhistorisk Museums kerneaktiviteter inden for fundraising
bliver prioriteret inden for følgende områder:

1. Tilskud fra offentlige puljer
2. Tilskud fra private fonde
3. Virksomhedsbidrag og sponsorater
4. Overskud ved salg af ydelser,
såsom foredrag, butik, netbutik, events, kursusvirksomhed mv.
5. Bidragsydere – individuelle
bidragsydere, der giver et fast
månedligt bidrag til Naturhistorisk Museums arbejde.
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 er taknemmelige over den tillid, som
fondene viser. Der skal derfor
lyde en stor tak til følgende
fonde og puljer, der generøst
støttede museet og Molslaboratoriet i 2015:

• Nordea-fonden har støttet
med 1.000.000 kr. til Smag på
Aarhus
• Velux Fonden har støttet med
1.200.433 kr. til GO´ Mejlgade
• 15. Juni Fonden har støttet
med 585.000 kr. til Forskning
og formidling vedrørende ulv i
Danmark
• Kulturministeriets Forskningsudvalg har støttet med
450.000 kr. til Den danske
guldsmedefaunas diversitet
• 15. Juni Fonden har støttet
med 373.905 kr. til Den danske
guldsmedefaunas diversitet
• Nordea-fonden har støttet
med 3.055.000 kr. til #Vikiggerpåfugle
• Nordea-fonden har støttet
med 5.091.126 kr. til
Habitat:Aarhus
• NaturErhvervstyrelsen har
støttet med 44.200 kr. til Glade
overdrev på Molslaboratoriet
• Museet i den Åbne Skole har
støttet med 30.000 kr. til Museet i den Åbne Skole

• 2017 Fonden har støttet med
2.000.000 kr. til Rethink Urban
Habitats 2015 - 2017
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Om Museumsvirksomheden
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 med
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.
Molslaboratoriet
Nær Femmøller i Nationalpark
Mols Bjerge ligger Molslaboratoriet, der består af den firlængede gård Nedre Strandkær og
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det tilhørende husmandssted.
Bygningerne rummer moderne
forsknings- og kursusfaciliteter samt 150 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.
I 2015 er der sket en sammenlægning af skoletjeneste,
publikumsafdeling og udstillingsafdeling for at skabe
bedre synergieffekt - ledet af ny
udstillings- og formidlingsleder.
Antallet af projektmedarbejdere er udvidet i tilknytning til
udvidelse af projektporteføljen.
Museet er i lighed med 2013 og
2014 under løbende forandring
fra ”museumsinstitution” til ”museumsvirksomhed” med et stærkt
ledelses- og medarbejderfokus
på balancen mellem faglighed
og økonomisk bæredygtighed.
Der har fortsat været fastholdt
en stram timeregistrering af
arbejdstimer og udgiftsstyring
kombineret med et målrettet
ledelsesfokus på indtægts- og
løndækkende aktiviteter, mange
heraf fondsfinansierede.

Af væsentlige aktiviteter i 2015
kan nævnes:
• SPECIFY – fælles samlingsdatabase for alle danske naturhistoriske museer. Digitalisering af
museets samlinger er påbegyndt, sortering, meta-registrering og datavask af samlingsdata er påbegyndt.
• Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Opfølgningsplan forløber
fra primo 2016 til primo 2017.
• Fortsat intensiv ulveforskning
og formidlingsarbejde i samarbejde med Aarhus Universitet.
• Atlasundersøgelser: Padder og
krybdyr, guldsmede og sommerfugle.
• Fortsat udvikling af museets
out-reach foredragsvirksomhed ”fortællerholdet”.
• Udvikling af ”Nat på Museet”,
intensivering af ferieaktiviteter,
naturture, ude-af huset projektaktiviteter, øvrige formidlingsaktiviteter samt udvidede
åbningstider.
• Ny bookingportal for skoletjenesten og udvikling af læringstilbud.
• Gennemførelse og opfølgning
af arbejdspladsvurdering (APV)
og MUS-samtaler.
• Organisationsarbejdet ”Den

•

•

•

•

sunde mødekultur” om roller
og opgaver.
Ressourceoptimering på
bygningsdrift, service og vedligehold.
Behovsanalyse ift. museets
kommende digitale projekt- og
ressourcestyringsværktøjer.
Implementering af afdelingsvise kvartalsopfølgninger til
sikring af museets årsresultat.
Aktiv deltagelse i Aarhus
2017, ODM, MiD, MMU, ESCITE,
Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie og Strategiske Panel.

Særlige bemærkninger:
Årets resultat blev budgetteret
til kr. 208.000. Årsafvigelsen
mellem årsbudget og årsresultat
udgør således i alt kr. - 281.168
inklusive de samlede omkostninger til ikke-budgetterede
bygherrerådgiverudgifter ifm.
museets flytteplaner på i alt kr.
560.000.
Modregnet de ovennævnte
rådgiverudgifterne udviser
museumsdriften derfor isoleret
set en positiv årsafvigelse på kr.
258.832.

besøgstal
År

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Skoler

11.221

9.511

7.342

8.354

8.447

9.216

8.928

7.691

9.051

9.656

11.222

10.248

Børnehaver

8.125

7.391

6.829

6.693

6.304

5.496

6.015

5.906

7.457

5.961

6.380

5.864

Fritidshjem

1.385

1.368

1.351

1.329

1.093

687

1.481

1.070

905

969

819

746

I alt uddannelse

20.731

18.270

15.522

16.376

15.844

15.399

16.424

16.424

17.413

16.586

18.421

16.858

Arrangementer

2.457

1.417

2.737

3.928

3.962

9.995

8.013

8.377

4.025

8.494

7.937

13.733

Familie og enkeltbesøgende

28.679

27.100

30.837

27.748

30.000

24.603

26.783

27.190

31.627

33.842

35.025

35.585

Totalt antal besøgende

51.867

46.787

49.096

48.052

49.806

49.997

51.220

50.234

53.065

58.922

61.383

66.227

årsregnskabets hovedtal
INDTÆGTER i millioner
Tilskud
Eksterne projekter
Andre indtægter

2015
11,9
5,5
4,1

UDGIFTER	
Lønudgifter
Andre udgifter
Finansielle poster

-12,7
-8,7
- 0,2

Ekstraordinære poster

Indtægter i alt

21,5

Udgifter i alt

-21,6

Årets driftsresultat

0,0
- 0,07
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bestyrelsen
Af bestyrelsens væsentligste
aktiviteter kan nævnes:
Museets bestyrelse er i foråret
2015 blevet fuldtallig med udpegningen af 2 bestyrelsesmedlemmer udpeget af den øvrige
bestyrelse, under hensyn til
museets behov. Bestyrelsen har
i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar.
Bestyrelsen har i 2015 revideret
sin forretningsorden.
Bestyrelsen har i foråret 2015
beskæftiget sig med eventuel
udflytning fra Universitetsparken
til en mere central placering i
Aarhus midtby. Flytteplanerne
blev i juni 2015 udskudt pga.
utilstrækkelig projektøkonomi.
Bestyrelsen har siden nedsat et
underudvalg til analyse af museets udviklingsmuligheder.
Bestyrelsen har desuden i forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering nedsat et underudvalg til prioritering af museets
samlings- og forskningsarbejde.
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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.
Fra Aarhus Kommune:
Kristian Jørgensen, politisk
udpeget
Fra Jydsk Naturhistorisk
Forening:
Inga Kofoed Andersen, geolog,
Miljøministeriet
Sussie Pagh, projektforsker og
fundraiser

Fra Naturhistorisk Museum
(medarbejderrepræsentant):
Lars Bøgh, formidlingsinspektør,
leder af arrangementsafdelingen
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af resten af bestyrelsen:
Jakob Flyvbjerg, Direktør
Aarhus Havn
Mette Rønnau, Direktør CABI

medarbejdere
Ansatte 2015
Fastansatte
Allan Frank Nielsen

Henrik Sell

Thomas Secher Jensen

Marie-Louise Svane

Mathias Groth Skytte

vicedirektør, formidlingschef

seniorforsker, deltid

arkitekt og udstillingsdesigner

studentermedhjælp forskning

Jan Gruwier Larsen

Tina Ruhe

Mette Thybring

Monica Aimee Harlund Oyre

teknisk ansvarlig

museumsinspektør, udstillingsleder

regnskabsassistent, deltid

medarbejder i skoletjenesten

studentermedhjælp forskning

Allan Holm Pedersen

Jan Mouritzen

servicemedarbejder, deltid

naturforvalter

Anette Sauermilch

Michelle Fuller Fischer

Rasmus Kjærgaard

medarbejder i skoletjenesten

studenterformidler

Karin Bjerg Larsen

Projektansatte
Anders Elsig

Nathalie S.T Danielsen

Stine Styrup Bang

servicemedarbejder, Mols, deltid

regnskabschef, HR-konsulent

kommunikationsmedarbejder

samlingsmedarbejder

studentermedhjælp forskning

Ann Fris Kuhlmann

Kent Olsen

Anna Bonnichsen

Rikke Bruun Pedersen

Thøger Nisbeth Henriksen

servicemedarbejder, Mols, deltid

kurator, ph.d.-studerende

Cand. Pæd.

biolog

studentermedhjælp forskning

Anni Kjeldsen

Kim Hjortshøj

Christine Anne Fleming

Rira Noaparast

Jadwiga Christina Micor

daglig leder af Molslaboratoriet

snedker

samlingsmedarbejder

kommunikationsmedarbejder

studentermedhjælp PR

Arne Eriksen

Kirsten Lund

Claus Thomasbjerg

Sigrid Kistrup Ilsøe

Julie Dahl Bjørge

butiksassistent, deltid

udstillings- og formidlingsleder

kommunikationsmedarbejder

biolog

studenterformidler

Birgit Kjeldgaard

Knud Olav Bech Andersen

Anders Fedder Kristensen

biblioteksmedarbejder, deltid

David Kjøller
IT support

Tommy Nielsen

servicemedarbejder, Mols, deltid

Servicemedarbejder

studenterformidler

Bo Skaarup

Lars Bøgh

Emil Skovgaard Brandtoft

museumsdirektør

formidlingsinspektør, leder af
arrangementsafdelingen

biolog

Studentermedhjælpere

Esben Hørby Brandt

Amanda Bundgård

Benjamin Nørgaard Bording

servicemedarbejder, Mols, deltid

Mikael Jacobsen

samlingsmedarbejder

studenterformidler

studenterformidler

Christopher Franz Berkenheier

IT-supporter, deltid

Fiona Helen Bowie

Anna K. Kristiansen

Jens Thorving Andersen

servicemedarbejder, Mols, deltid

Morten D. D. Hansen

samlingsmedarbejder

studenterformidler

studenterformidler

Christina Vedel-Smith

museumsinspektør

Joseph James Bowden

Asbjørn Graver Petersen

Trine Qvist

laboratorieleder og kurateringsassistent

Nina Seirup

forsker

studenterformidler

studenterformidler

Danny Agerup

kommunikationsansvarlig

Lars Brøndum

Jacob Lunding Sørensen

Julie Pedersen

ejendomsserviceteknikerlærling

Pernille Mølgaard Andersen

biolog

studenterformidler

studenterformidler

Erling Dochweiler

Lene Birgitte Mirland

Jannick Smedegaard Jespersen

Athena Valentin Jensen

butiksleder

formidlingsinspektør og leder af
Skoletjenesten

formidlings- og skoletjenestemedarbejder

studenterformidler

studenterformidler

Eva Egeskjold

Preben Heesche

Lone Folmer Nielsen

Line Aagaard Lauridsen

Mathias Fløe Holm

servicemedarbejder, deltid

servicemedarbejder, deltid

kommunikationsmedarbejder

studentermedhjælp forskning

studenterformidler

Frank Jensen

Susanne Bøgeskov

Maria Nybo

Maja Møholt

Nichlas Bisbo

museumsinspektør, deltid

butiksassistent, deltid

samlingsmedarbejder

studentermedhjælp formidling og forskning

studentermedhjælp forskning

Hans Viborg Kristensen

Thomas Johannes Simonsen

Marianne Graversen

Malthe Hvas

Cecilie L. Mielec

konservator, samlingsansvarlig

forsker

naturvejleder

studenterformidler

studentermedhjælp forskning

Charlotte Sørensen

Lars Emil S. Feldager Hansen
studenterformidler
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