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2016 – MARKANT FREMGANG FOR NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS
For fjerde år i træk har vi den
glæde at byde velkommen til
øgede besøgstal, øgede forskningsaktiviteter, øgede digitaliseringer af museets videnskabelige samlinger og et markant
kvalitetsløft af museets drift og
strategiske grundlag.
I alt 80.646 gæster besøgte i
2016 Naturhistorisk Museum, en
fremgang på 14.419 gæster. På
forskningsområdet er antallet af
forskningspublikationer steget
fra 16 i 2015 til 25 i 2016. På samlingsområdet er 277.524 af mu-

seets museumsgenstande ved
årets udgang registreret digitalt
og dermed tilgængeliggjort for
forskere fra hele verden.
Vi er umådelig stolte over de
flotte resultater!
2016 var også året, hvor museet
definerede ”Strategi 2030”, en
langsigtet medarbejder- og interessentinddragende strategi som
sætter konkrete ambitiøse mål
for museets fremtidige udvikling.
Endelig var 2016 året, hvor
Molslaboratoriet i Nationalpark
Mols Bjerge gennemførte en
storstilet ”Rewilding” med unik
dansk natur i fri dynamik og året
hvor hele museet bearbejdede
Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og anbefalinger fra 2015.
Som statsanerkendt
naturhistorisk
museum er vi sat i
verden for at fremme
natur- og naturvidenskabelig forståelse, og gør det på
baggrund af den højeste faglige
viden. Når vi lykkes med denne
mission og tiltrækker øget
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publikum til museets aktiviteter
opstår der en værdifuld synergi
imellem medarbejdernes anstrengelser, de kommunale og
statslige midler, fondenes tillid,
virksomhedernes medvirken og
samfundets behov. Så går tingene ord op i en højere enhed –
og det bliver man som museumsdirektør umådelig stolt over!
Derfor skal der lyde en stor tak
til alle for et travlt og resultatgivende år i Naturhistorisk
Museums historie, året hvor vi i
selskab med tusindvis af glade
sommergæster fandt tid en
smuk septemberdag til at fejre
museets 75 års jubilæum i Universitetsparken.
Vi takker Kulturministeriet,
herunder Slots- og Kulturstyrelsen, Aarhus Kommune, Aarhus
Universitet, Europæisk Kulturby
Aarhus 2017, Syddjurs Kommune, Nationalpark Mols Bjerge,
Region Midt og andre gode
samarbejdspartnere for et inspirerende samarbejde i 2016.
En særlig tak til Nordea-fonden,
Den Danske Naturfond,
Villum Fonden, 15. Juni Fonden,

Friluftsrådet, Jydsk Naturhistorisk
Forening, Schjøtz-Christensens
Mindefond, Statens Kunstfond,
Kulturministeriet samt Aage V.
Jensens Naturfond for værdifuld
støtte til museets arbejde.
Museets medarbejdere, frivillige,
bestyrelse samt gode kollegaer i
ind- og udland takkes for en engageret og kraftfuld indsats. Allervigtigst takker vi dog museets
mange gæster og brugere som
igen i 2016 har gæstet udstillinger, ture og arrangementer i
et voksende antal og over året
har udfordret os med ”skæve” og
udfordrende spørgsmål om den
danske natur.
Tusind tak for tilliden til museets
arbejde.

Bo Skaarup
Museumsdirektør

Jørgen Holst
Bestyrelsesformand
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GODT PÅ VEJ MOD 2030 – NY STRATEGI
For 76 år siden rejste Naturhistorisk Museums bygninger sig
i Universitetsparken i Aarhus.
Aarhus byråd betonede vigtigheden af at anlægge det ”nye”
Naturhistoriske Museum i byens
centrum.
I 1939 vedtog Aarhus byråd, trods
borgmesterens anbefalinger, at
anlægge museet i Universitetsparken. Man henstillede derfor til,
at bygningerne fik en så selvstændig karakter, at de ikke gav udtryk
for at være et led i det uniforme
gule universitetskompleks. Museet skulle karakterfuldt fremstå
som byens nye stolthed. Sådan
gik det kun delvist…
Museets bygninger blev, trods
byrådets advarsler, murstensgule
som resten af universitetets bygningsmasse, og

dermed anonyme. Sådan har Naturhistorisk Museum levet i ”det
skjulte” siden 1941, og i mange
år som nabo til Århus Kunstmuseum, indtil det i 2004 flyttede
til sin nuværende placering,
ændrede navn til ARoS Aarhus
Kunstmuseum og 20 doblede
sine besøgstal. Det tjente kunstmuseet og Aarhus til gavn, men
Naturhistorisk Museum forblev i
parken – lidt endnu!
I 2017 tager vi handling på
Naturhistorisk Museums nye
”Strategi 2030”, skabt i efteråret
2016 af museets medarbejdere
og bestyrelse i samarbejde med
konsulenthuset Hildebrandt &
Brandi.

Strategiens overordnede formål
er at sikre en strategisk platform,
der gearer organisationen til
vækst og udvikling i de kommende år, og med tiden et helt
nyt museum!
Strategien bygger på grundige
analyser og beskrivelser af:
• Fælles og afstemt situationsbillede
• En klar retning
• En handlingsorienteret strategi
I 2021 fejrer Naturhistorisk Museum 100 års jubilæum.
Vi håber derfor at kunne fejre
100 års jubilæet ”godt på vej
mod 2030” med planerne om et
nyt revitaliseret Naturhistorisk
Museum, der centralt beliggende
og karakterfuldt kan tjene
museet og Aarhus til gavn.
Som Hendes Majestæt
udtrykte det til åbningen af
Europæisk Kulturhovedstad
2017: ”Kom så, Aarhus!”
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Esben Andersen, 34, Aarhus:
Kender du Naturhistorisk
Museums arbejde?
Uden naturen så er vi jo ingenting, så det betyder jo alt. (…)
Jeg tænker, at hvis folk generelt
kunne se, at hele deres eksistens
er et stykke natur. Det her (kroppen) er et stykke vand og jord
og lidt sol og lidt ilt – hvis de
begyndte at se det, så behøver
man ikke at sige til folk, at de skal
passe på naturen – men problemet er, at når man lever heroppe
(i hovedet), så ser man ikke,
at man skal passe på naturen,
men hvis man begyndte at se

virkeligheden, som er at det her
(kroppen) det er bare et stykke
natur, så behøver du ikke at sige,
det her det er mine lunger, der
hænger der (peger på træerne)
eller halvdelen af mine lunger. Så
jeg synes, det er super fedt, at I
har fokus på det.

Nie
rist
ina
Ch

Len
n

art

Gu
st

lse
n

a fs

en

Sø

ren

Blik
da
l

Lennart Gustafsen, 73, Aarhus:
Hvad betyder naturen for dig?
Den betyder temmelig meget for
mig – jeg bader om morgenen
fra den permanente. Jeg skal
have cykeltur hver dag gennem
byen, og så sidder jeg derude
og nyder min morgenkaffe, det
er noget andet end inde i en
stuelejlighed (…) Jeg synes, det
er ganske fremragende at man
på Mols forsøger at genskabe
den oprindelige natur…

Christina Nielsen, 34, Aarhus:
Hvad betyder naturen for dig?
Den betyder meget mere efter
jeg har fået barn, vi kommer
rigtig meget ud i naturen, og vi
elsker at være i grønne arealer
og fodre dyr og se på dyr - min
datter er rigtig glad for dyr.
Jamen jeg synes, det er vigtigt
og værne om naturen, så vi kan
sikre en fremtid for vores børn
og børnebørn, så det er vigtigt,
at vi også herinde i midtbyen har
nogle grønne arealer.
Kender du Naturhistorisk
Museums arbejde?
Jeg synes, det er godt, at der er
naturhistoriske museer for at
værne om historien, og børnene
får indsigt i fortiden op til i dag.

Esb

Søren Blikdal, 21, København:
Hvad betyder naturen for dig?
Det betyder meget ... det har tit
været noget, som man har taget
for givet. [Jeg er] begyndt at
sætte mere pris på den, for vi har
lækker natur her i Danmark
Kender du Naturhistorisk
Museums arbejde?
Det er spændende og vigtigt
at få formidlet noget af al den
forskning, der er inden for natur
– at få det formidlet ud til skoler
og institutioner og befolkningen
generelt – og får at få dem til at
interessere sig mere for naturen.

Den danske natur står i centrum
af museets arbejde. Men hvad
mener den helt almindelige
dansker om naturen – og om
museets arbejde?

en

NATUREN OG MUSEET – ER DET OVERHOVEDET VIGTIGT?
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FRA ISTID TIL BYNATUR – UDSTILLINGER MED HOLDNINGER
2016 var et markant udstillingsår
på Naturhistorisk Museum, hvor
museet fik positive erfaringer
med de to ben, som museets
udstillinger primært vil stå
på fremadrettet. Flotte
udstillinger i byrummet,
hvor folk færdes, og
spektakulære udstillinger
på museet, der skaber en
’tredje verden’ ved hjælp af
stærk grafik, flotte installationer,
lys og lyd sammen med digitalt
indhold og hands-on-oplevelser
for gæsterne.
Tilbage til istiden
Museet bød gæsterne på en
rejse ”Tilbage til istiden”,
der åbnede den 14. maj.

6

Udstillingen startede inde i
iskappen, hvor man lærte mere
om isens fascinerende kræfter.
Herefter bevægede man sig
videre ud på mammutsteppen, hvor en ’død mammut’ i
kopi var ved at blive fortæret af
kragerne. Her kunne man lære
mere om den seneste istids økosystem - fra de store græsædere
som mammutter, kæmpehjorte
og rensdyr til de allermindste
møgbiller. Videre til afsnittet
om rensdyrjægerne – Danmarks
første indbyggere. Herefter
kunne man udforske det danske
landskabs fødsel mellem is
og smeltevand, og videre til
et afsnit omkring nutidens
forskning, hvor professorerne

Eske Willerslev og Jens-Christian
Svenning i video-format tog de
helt store spørgsmål op; Hvorfor
uddøde de store græssere som
mammutterne? Bør vi klone
en mammut? Udstillingen på
museet sluttede med et blik ud
i verdensrummet for at besvare

spørgsmålet, om istiden vil
vende tilbage...
Udstillingen er opdelt i to, hvor
den ene bliver præsenteret i
Aalborg Zoo og den anden på
museet. Efter et år vil de to udstillinger skifte plads. Udstillingen er
støttet af Nordea-fonden.

Habitat:Aarhus 2016
I hele 2016 afholdt Naturhistorisk
Museum hver måned en stor fotokonkurrence, hvor aarhusianerne
kunne vise deres oplevelser i og
af byens natur. Det er en central
pointe bag Habitat:Aarhus, at
museet ville vise den natur, som
aarhusianerne oplever. Ikke den
natur, som museets fagfolk ser,
men netop den natur, som helt
almindelig mennesker ser og
opsøger i byen. Hvad enten det er
brændingen ved Tangkrogen, en
nyudsprunget birk ved Godsbanen eller en nataktiv edderkop,
der står som silhuet mod byens
farvelade af lys.
Interessen for fotokonkurrencen
var stor, og konkurrencen nåede
over 2500 indsendte billeder
fra mere end 100 fotografer.
Deltagelsen var stigende gennem
hele året, og det samme kan

siges om opfindsomheden hos
fotograferne. Der var tydeligt, at
de enkelte fotografer blev bedre
til at se motiverne, og de lod sig
inspirere af hinandens steder,
motiver og vinkler.

kert inspireret mange fotografer
til at deltage i konkurrencen.
Projektet er lavet i tæt samarbejde med udstillingsvirksomheden
Life Exhibitions og er støttet af
Nordea-fonden.

De bedste fotos blev præsenteret
på to ”mini”-udstillinger. Den
første udstilling med 28 billeder
stod på Rådhuspladsen fra 10.
juni til 2. august. Den blev åbnet
af Kristian Würtz, Rådmand for
Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune og blev taget godt imod
af de besøgende. Den anden
udstilling stod på Europaplads
fra 13. september til 6. november. Begge udstillinger har
efterfølgende været udstillet
udenfor Naturhistorisk Museum i
Universitetsparken.
Gennem hele 2016 havde museet
et stærkt samarbejde med JP Aarhus, som hver måned offentliggjorde månedens vinderbillede i
fotokonkurrencen. Det har giver
projektet en stor synlighed for
aarhusianerne og har helt sik-
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REWILDING MOLS
I slutningen af januar 2016 meddelte Den Danske Naturfond, at
deres første uddeling nogensinde skulle gå til et ambitiøst
paradigmeskift på Molslaboratoriets arealer – nemlig at lade
vilde græssere (heste og kvæg)
stå for naturplejen. Denne type
af naturpleje er også kendt som
rewilding.
Museets biologer og forvaltere
havde længe haft en mistanke
om, at den naturpleje, som så
omhyggeligt blev udført, ikke
fungerede efter hensigten. Det
gik ned af bakke for biodiversiteten på arealerne, hvilket var dybt
bekymrende.
Forventningen til rewilding er,
at der bliver spist helt op om
vinteren, mens vegetationen
om sommeren – grundet det
væsentligt lavere antal dyr, hvis
antal nu alene bestemmes af,
hvor meget mad der er om
vinteren – vil blomstre
mere rigeligt end i dag.
Det er første gang i
Danmark, at rewilding
foregår på natur af så høj
naturkvalitet – og derfor
har museet i samarbejde med
8

Aarhus Universitet etableret et
særdeles grundigt overvågningsog forskningsprogram, som skal
dokumentere udviklingen og
forklare, hvorfor det går, som
det går.
Det viste dog hurtigt, at det
krævede en hel del papirarbejde
at komme i gang, fordi Molslaboratoriets arealer huser en række
sjældne arter. Derfor skulle
myndighedsgodkendelser først
falde på plads – og her skal der
lyde en tak for hjælp, vejledning
og konstruktiv sparring til alle
relevante myndigheder, nævn
og styrelser. Ligeledes skulle der
opsiges landbrugsstøtteordninger, som krævede at arealerne skulle „fremstå synligt
afgræsset den 15. sep-

tember“, da det ikke er foreneligt
med rewilding, da det jo er vinterens mad, der bliver fjernet.
Dernæst kom det store arbejde
med at etablere ét stort hegn på
120 ha – i alt 10,2 km hegn – og
bagefter fjerne de eksisterende 15
mindre hegninger. Molslaboratoriet har haft Galloway-kvæg siden
1972, men det var ikke nok at
slippe dem fri i en større hegning.
Der var brug for, at arealerne
blev græsset, slidt og bidt af flere
forskellige græssere. Valget faldt

på heste, der bruger områdets ressourcer markant anderledes end
kvæg, og dermed er et god supplement. Det var vigtigt, at hestene skulle opføre sig som vilde,
være robuste og kunne klare sig
ude om vinteren - sammen med
Galloway-kvæget. Museets folk
kiggede på Przewalski i Givskud,
på Koniks i Slesvig, på Gotlandsruss i Sverige, på en blandingsrace i Nordjylland og til sidst på
Exmoor-ponyer i Tyskland.
Przewalski er betragtet som zoodyr i Danmark med tilhørende
restriktioner, så den kunne det
ikke blive. Beslutningen blev
Exmoor. De regnes for at være

den ældste og mest primitive
af de indfødte, britiske ponyer.
Racen er også den mest rene, og
flokke af dyrene lever stadig vildt
på Exmoor-hederne i Devonshire.
Racen siges at have eksisteret
siden før istiden, og den har
overlevet pga. sin isolation i
moor-områderne, hvor den kun
har ændret sig en smule. Dyrene
har et intelligent og venligt
temperament. Racen er kraftigt
bygget, stærk og udholdende.
De udvoksede dyr bliver maks.
125 cm. Der arbejdes aktivt på
at bevare racen – og der vil være
mulighed for samarbejde med
hestefolket i Exmoor Nationalpark, samt med andre naturpleje-

projekter i Danmark og Tyskland.
Undervejs i projektet blev det
tydeligt, at gode kollegers råd
og ideer ville gavne projektet.
Derfor blev der oprettet et Advisory Board med kyndige folk fra
universiteterne i København og
Aarhus, diverse myndigheder og
andre eksperter.
Den 26. november blev projektet
indviet, hvor de 12 ponyer blev
sluppet fri - og det skete i overværelse af ca. 500 tilskuere, TVAvisen på DR, TV2 Østjylland og
radio. Samtidig var det Molslaboratoriets 75 års jubilæum – og
hvad mere passende at fejre det
med at starte en ny æra?
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NATUR FOR EVIGHEDEN – SAMLINGERNE
Samlingerne er kernen i Naturhistorisk Museum. Museets forskning tager ofte udgangspunkt i
samlingerne, og resultaterne fra
forskningen bliver ofte formidlet
til gæsterne med genstande fra
samlingerne.
Flere af museets samlinger
går tilbage til slutningen af
1800-tallet, enkelte endnu ældre.
Samlingerne udbygges løbende
med nye indsamlinger, så de i
dag dokumenterer arternes forekomst igennem tiden; både dem
der kom, og dem der forsvandt.
Specifikke Specify
I alt opbevarer Naturhistorisk Museum flere mil-

lioner genstande i samlingerne,
lige fra de mindste mider der kun
kan ses i mikroskop til skeletter
og skind af de største pattedyr.
For at holde styr på de mange
genstande og de tilhørende
oplysninger samt stille disse
oplysninger til rådighed for det
globale forskningsmiljø bliver
samlingsdata i disse år digitaliseret. Alle danske naturhistoriske
museer har i 2016 underskrevet
en samarbejdsaftale om i fremti-

den at anvende databaseprogrammet Specify til at registrere
indholdet af museumssamlingerne. Dette samarbejde kan åbne
døre for større nationale- og
internationale forskningsprojekter og øge brugen af museets
samlinger på tværs af landegrænser. Ved udgangen af 2016
har museet registreret 277.524
ud af 416.326 præparater i den
nationale Specify-database. Det
vil sige, at 67% af præparaterne
i den nationale database er fra
Naturhistorisk Museum Aarhus –
en indsats, som museet er meget
tilfreds med. Til sammenligning
har de danske kunstmuseer i alt
453.580 genstande registreret.
I 2016 modtog Naturhistorisk Museum en bevilling
fra Slots- og kulturstyrelsen
på 1,6 mio. kr. til videre registrering af museumspræparater i Specify.
Nyt på vej
Der blev i 2016 registreret 12.696
nye genstande i samlingerne.
Derudover modtog museet
en større privat sommerfuglesamling, der afventer registrering. 45.342 entomologiske
præparater (forskellige slags

insekter) blev etiketteret i 2016.
Mollusksamlingen af snegle og
konkylier, der blev påbegyndt
registrering i 2015, er nu færdigregistreret og flyttet til museets
fjernmagasin, hvor alle 41.272
præparater er opstillet.
Med konstant voksende samlinger og øget udlån af genstandene heri til forskningsprojekter er
museet udfordret i forhold til opbevaringslads og tilgængelighed
af samlingerne. De nuværende
magasiner er stærkt utidssvarende og overfyldte. Museet har

derfor indgået samarbejde med
Den Gamle By og flere andre
museer om udvikling af nyt
fællesmagasin. Det nye fællesmagasin skal huse alle museets
videnskabelige samlinger under
sikre opbevaringsforhold samt
indeholde moderne faciliteter til
kuratering og undersøgelse af
samlingerne.
I maj måned blev der samlingsafdelingen styrket med ansættelsen af endnu en naturhistorisk
konservator, Charlotte Vikkelsø
Hansen.

Der blev i 2016 udformet en ny
strategi for samlingerne, der
indeholder planer for metaregistrering af museets mange
delsamlinger, handleplaner for
bevaring, udskillelse og registrering af samlingerne, etablering
af nye magasinforhold samt
handleplaner for øget synlighed
af samlingerne, så de kan indgå
i forskningsprojekter. Strategien
kan læses på
www.naturhistoriskmuseum.dk/
Om_museet/Strategier

11

FORSKNING, DER GØR EN FORSKEL
Hvorfor forsker vi? De fleste vil
nok svare, at det er for at gøre
så mange som mulig klogere på
verden. Her spiller forskningen
på Naturhistorisk Museum en
særlig rolle, fordi den indgår
i museets forskellige tilbud
til gæsterne og dermed
kommer langt bredere
ud end traditionel
forskning fra universiteterne.
Mange af
museets
forskningsresultater
giver svar på
spørgsmål, som
befolkningen og
medierne interesserer

sig for – fx klimaforandringer,
den danske natur set i en global
sammenhæng og naturligvis ulvens genindvandring i Danmark.
Dermed er museets forskning
med til at sætte dagsordenen
– til tider også politisk. 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
bl.a. dansk biodiversitet, hvor
forskningen bidrager med ny
viden, der hjælper til en bedre
forvaltning af naturen og en
øget naturforståelse hos
danskerne.

Frivillige spiller en central rolle
Det er museets mål at få danskerne til at forstå verdenen i et naturvidenskabeligt lys og at styrke
indsigten i dansk natur. Adskillige
projekter indgår derfor i museets
stærke engagement i Citizen
science (borgerdrevet videnskab),
der sætter naturvidenskabelige
metoder og fakta på dagsordenen. Fælles for Citizen scienceprojekterne er, at de bidrager til
museets rolle som centralt led

for borgerinddragelse, formidling
og folkeoplysning samt samlingsbevarelse og forskning. Desuden
øger projekterne museets viden
om arters udbredelse, bestandsdynamik og økologi i Danmark.

I 2016 publicerede museets
forskere et samarbejdsstudie, der undersøgte, hvordan
forskellige indsamlingsdesign
påvirker de Citizen science-data,
der indsamles. Målet var at blive
bedre til at anvende Citizen-science
data. Selvom Citizen science giver
uvurderlig viden, skal man også
være opmærksom på, at data kan
vise en skævhed, da indsamlingen foregår ved frivillige kræfter. De frivillige er afhængige
12

af naturområders tilgængelighed,
og herunder spiller afstanden til
veje og byer en afgørende rolle.
Danmark første ulvepar
er en realitet
Museet har i samarbejde med
Aarhus Universitet fulgt ulvene i
Danmark siden 2012. Efter flere
år med iagttagelser af enlige
ulve, lykkedes det i november
2016 for første gang i mere end
200 år at dokumentere to ulve i
Vestjylland. Når ulve færdes sammen, vil det typisk dreje sig om
et par, og selvom de ikke nød-

vendigvis yngler i deres første
år sammen, er det et spørgsmål
om tid, før de vil få hvalpe. De to
ulve udviser præcis den adfærd,
som man ønsker, at de skal have.
De er primært aktive om natten,
undgår mennesker og stikker af,
når de møder nogle. Der er derfor ingen grund til at være bange
for ulvene.
Guldsmedeprojektet
finder nye arter
2016 var det tredje år af atlasundersøgelsen af Danmarks
Guldsmede, som forgår i

samarbejde med hjemmesiden
fugleognatur.dk. Projektet er et
af de mange museumsprojekter,
der inddrager befolkningen. En
af de helt store overraskelser
kom i sommeren 2016, hvor Lille
Kejserguldsmed blev fundet
som ny art i Danmark. Der blev
fundet både larver og voksne
individer. Atlasundersøgelsen
hjælper også med at identificere hidtil ukendte levesteder
for en række truede arter – og
projektet har dermed afgørende
indflydelse på dansk naturforvaltning.
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2016
ÅRETS BESØGSTAL BLEV

80.646 PERSONER

77

DR3-PROGRAMMET
”Bidt, brændt og stukket”
med røde skovmyrer

94.078

har haft
visninger på youtube. Værten er Sebastian
Klein med besøg af museets chefkratluker
Morten DD

HAR FÅET NÆSTEN
2.000 NYE FØLGERE

Antallet steg i 2016 fra 5192 til 7126.

REWILDING PÅ
MOLSLABORATORIET

AFTNER

i løbet af 2016 har
museet været
”forsamlingshus”
for de lokale
afdelinger af
de grønne
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Bananedderkop
på Naturhistorisk Museum

120.000

Ferskvand

Entomologi
Præparater fra DK
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MUSEETS FACEBOOKSIDE

Mollusker
Præparater fra udland

Hvirveldyr

blev budt velkomne til arealerne den 26. november.
Forud for dette var der mange forberedelser til at
overgå til REWILDING PÅ MOLSLABORATORIET
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giver nyt liv til kirkegården. Naturhistorisk Museum
har vejledt Aarhus kommune omkring et kæmpe
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Så mange gange blev Naturhistorisk Museum Aarhus
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I 2016
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ET MUSEUM
I SAMFUNDSDEBATTEN
I henhold til Museumsloven har de danske museer en
veldefineret rolle at spille i samfundet. Den handler om
forskning, samling, bevaring og formidling. Men som en
organisation, der spænder over alle disse discipliner, kan
vi på Naturhistorisk Museum også spille en mere tværfaglig, rådgivende rolle, når der skal træffes beslutninger og
prioriteres ude i stat og kommuner. Denne rolle handler
især om at sætte beslutningstagerne i stand til at træffe
oplyste beslutninger! Alt for mange beslutninger om
den danske natur træffes på et meget løst naturhistorisk
grundlag, og på museet ser vi det derfor som vores pligt
at oplyse om den virkelighed, der findes derude.
Det er en virkelighed, som vi kalder spinfri zone. Naturen lyver ikke. Når havørnen går frem, skyldes det, at vi
giver havørnen gode betingelser. Når rødlig perlemorsommerfugl forsvinder, handler det om, at dens krav til
levestedet ikke længere imødekommes. Når folk hævder,
at danskerne ikke kan lide vild natur, kan vi fortælle om en
voldsom stigning i besøgstallet på Molslaboratoriet, efter
at området er blevet gjort vildere. Og når vi får at vide, at
folk ikke vil have blomstrende grøftekanter i byen, kan vi
fortælle om en anden virkelighed i Aarhus.
Derfor stiller vi op overalt – uanset hvem der spørger.
En socialdemokratisk miljøminister spørger om råd til
formidling af biodiversitet. Liberal Alliance beder os om
at forestå en naturquiz på Folkemødet, mens vi med Enhedslisten diskuterer vild natur. Vi optræder for byråd, for
miljøudvalg i Folketing og i kommuner, fordi landet har
brug for museernes indspark i den demokratiske debat.
Vær parat: Vi kommer snart til et sted nær dig.
16

MUSEUM AFTER DARK
Når man en tidlig vinteraften
lusker rundt om museet,
bemærker man, at der er lys
derinde. Ikke som i en enkelt
lampe, der er blevet glemt, men
som i et dragende fyrtårn af lys.
I undervisningslokalerne BioX
afholdes tydeligvis et spændende foredrag, for der er fuldt
hus, og på lærredet vises billeder
af fugle og sommerfugle. Det
er Østjysk Biologisk Forening,
der er på besøg, men det kunne
lige så godt være Foreningen til
Svampekundskabens Fremme eller insektfolkene, fuglekiggerne
og mosfolkene, der tilhører
foreninger som Aarhus
Entomologklub, Dansk
Ornitologisk Forening eller
Bryologkredsen. Alle holder
de møder på museet, og alle
bidrager til den slags aktiviteter,
som holder stedet i live uden for
normal åbningstid.

ligesom de store forskningsprojekter som fx biodiversitetsprojektet Biowide tiltrækker megen
aktivitet. Biowide har således i to
år været årsagen til, at Sumpen
næsten hver aften i vinterhalvåret har været fyldt med
studerende, der har sat navn
på tusinder af bier, svirrefluer,
blomstertæger, løbebiller og
edderkopper.

Der afholdes også aftenkurser i
lokalerne, fx såkaldte nøgleaftener, hvor studerende og helt
almindelige østjyder kan komme
på besøg og dygtiggøre sig.
Mange af arrangementerne forestås af de biologistuderendes
feltforening, Kulten, men også
museets medarbejdere bidrager
til løjerne.
Og så er der helt almindelige
mennesker, der lejer museets
stemningsfulde udstillinger
– til koncerter, ordcafé eller
til en fyraftensoplevelse
for personaleklubben.
Alt sammen, fordi
naturen er mere end
et 8-16-job. Folk har lyst
til bruge deres fritid på at
blive klogere, og vi skulle da
være et ringe museum, hvis
ikke vi støttede op om det. Så
tjek kalenderen, og kig forbi. Der
skal nok være lys et sted.

Og så er der også de biologistuderende. Dem er der mange af,
og de elsker at bruge museets
faciliteter i de mørke timer. I
laboratorierne, som går under
navne som Klubben og
Sumpen, artsbestemmes dyr
i Ph.D- og specialeprojekter,
17

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 ama-

18

tørornitologer 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
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.

Besøgstal Naturhistorisk Museum Aarhus
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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.
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NATUR UNDER NEGLENE – SKOLETJENESTEN
Skoletjenesten på Naturhistorisk
Museum ønsker at skabe en varig
interesse for verdens mangfoldighed hos børn og unge. Det er museets mål at give dem mulighed
for at opleve naturen og naturvidenskaben samt at begejstres og
handle med den viden.
De autentiske
levende og døde
Museets udstoppede
dyr, knogler eller den
levende natur er
helt centralt i Skoletjenesten. Det er
noget særligt at stå
med kindtanden fra
en mammut eller med
et skrøbeligt fugleæg. Det
giver nye erkendelser, når

børnene opdager, at de levende
kakerlakker kilder på hånden og
at slangen er muskuløs. Autenciteten gør indtryk og giver en
enorm natur-nysgerrighed.
Inklusion og svin på disken
I 2016 var Skoletjenesten involveret i flere spændende projekter. Her skal især fremhæves et
projekt med Den Gamle By om
inklusion, hvor skoletjenestemedarbejdere og lærere i fællesskab med forskellige metoder og
tilgange til brug for museerne i
deres formidlingsarbejde.
”Svin på disken – når mennesket
styrer evolutionen” var Skoletjenestens indspark til Århundredes
Festival. Vi zoomede ind på

svinet. Via historie, anatomi og
dissektion perspektiverede vi
til, hvordan mennesket gennem
avlsarbejde har grebet ind i den
naturlige evolution – et arbejde,
der for alvor tog fart fra omkring
år 1900. Naturhistorie, samfund
og etik går hånd i hånd.
Museet vil gerne rette en tak til
alle de børn og lærere, der har
brugt museet, Molslaboratoriet

eller de mange gratis aktiviteter,
der ligger på museets hjemmeside. Ligeledes skal der lyde
en stor tak til alle samarbejdspartnere, der beriger med andre
perspektiver, nye muligheder og
tværgående ideer, herunder Børn
og Unge i Aarhus Kommune, Ulf,
QUEST. Aarhus Universitet og VIA
University College, Aarhus, samt
ikke mindst Børne-og Kulturhuset og andre museer i Aarhus.
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ET VILDERE KURSUSSTED?
Igennem mere end 40 år har
man kunnet låne Molslaboratoriets faciliteter – i begyndelsen
primært til feltkurser, men efterhånden også til faglige møder
og konferencer. 2016 bød på
stor travlhed med at forberede
overgangen til rewilding, men vi
spår, at det også får en mærkbar
effekt på kurserne og møderne
på Molslaboratoriet fremover. Rewilding skærper Molslaboratoriets profil markant, så det bliver et
uomgængeligt stop for en række
faglige miljøer. Derudover er det
forventningen, at fascinationen
af vilde Exmoor-ponyer vil give

en meroplevelse til både nye og
trofaste gæster, der lejer sig ind
til personaledage, workshops,
teambuilding og kurser.
Når man samtidig ved, at stort
set alle naturtyper kan nås i
gåafstand, og heste og kvæg får
fri adgang til dem alle, så man
kan følge effekterne – og at man
kan få en naturvejleder med
ud i området til at komme lidt
dybere bag processerne, tror vi
på, at vores tilbud om naturture
i forlængelse af møder og kurser
vil være interessante for endnu
flere.

Dertil kommer, at de mange
erfaringer som forberedelserne
har givet - og ikke mindst de
kommende års erfaringer med
dyreholdet, følgeforskningen
osv. – gør det muligt henover
den kommende årrække at
udvikle foredrag, rådgivning og
inspirationsmateriale til andre
rewilding-projekter i ind- og
udland, hvor medarbejdere
passende vil kunne besøge og
overnatte på Molslaboratoriet for
at få hands-on erfaring og viden.
Kombinationen af de gode kursuslokaler og muligheden for at
lave laboratoriearbejde giver

mulighed for at holde stærkt
faglige møder, hvor de store
hotelkæder ikke kan være
med.
Endelig har vi i løbet af forberedelserne - og ikke mindst efter
ankomsten af hestene – oplevet
en stor interesse fra nær og fjern
til at komme tættere på og høre
mere. Flere samarbejdspartnere har udtrykt interesse for at
udvikle nye tilbud i samarbejde
med os – det glæder vi os til at
udforske.
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NATUR OG MUSEUM – BLIV KLOGERE PÅ VERDEN OMKRING DIG

Nr. 4 Dec 2016

Nr. 3 Okt. 2016

Ulve

Cikader
Lars Skipper
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Natur og Museum er museets
populærvidenskabelige 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.

Thomas Secher Jensen
og Sussie Pagh
1

1

I de senere år har tidsskriftet
udviklet sig til at have et endnu
skarpere blik på formidlingen og
øge tidsskriftets ”lækkerhedsfaktor”. Flere af numren tager
fat i emner, der både kan sætte
en politisk dagsorden (ulve –
2016, Spiselige insekter – 2016,
Biodiversitet i byen – 2015 og
Rewilding – 2014) og samtidig
hvor erfaring viser, at folkeoplysning er nødvendig. Museet
har desuden i det redaktionelle
arbejde vægtet en mere let-

tilgængelig sproglig stil med
flere afsnit og underoverskrifter,
ligesom billedvalget nu afspejler
både naturtyper og mennesker
i gang med undersøgelserne
udover de oplysende billeder af
arter. Især forsidebilledet vælges
med blik for at ægge og vække
den almindelige læser fremfor at
være dækkende for specialisten.
I 2016 kunne man blive klogere på:
• Spiselige insekter
– med opskrift!
• Tilbage til istiden
• Cikader – med nøgle
• Ulven
Tidsskriftet udkommer
i 4000 eksemplarer, hvoraf ca. 2/3 bliver udsendt
til vores abonnenter.

museer og naturcentrer, 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 Spiselige insekter

”Velskrevet tekst om et aktuelt
emne, der viser at myrer ikke kun
hører til på NOMA, men også på hverdagens middagstallerken. Den
forståelige, men grundige tekst
Tidsskriftet bliver desuden
akkompagneres fint
af fotos.”
forhandlet ved en række andre

UDVALGTE PUBLIKATIONER I 2016
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orientalis - førstegangsregistrering i Danmark (Coleoptera,
Melolonthidae). Entomologiske
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Artikel (peer review)
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Artikel (peer review)
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Norwegian Journal of Entomology, 63, 4–5. Artikel (peer
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Markussen, K. Olsen, C. Rahbek, &
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Artikel (peer review)
Jensen, T.S. 2016: Ulvens genindvandring i Danmark. - Kaskelot; Vol. 209. s. 12-16. Artikel (non
peer review)
Jensen, T.S. og Pagh, S. 2016: Ulve.
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21–24. Artikel (peer review)
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Palliduphantes (Araneae: Linyphiidae) from Majorca (Spain).
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Lissner, J. (2016) A new Ero
(Araneae: Mimetidae) from caves
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Artikel (peer review)

Lissner, J. (2016) A small study
of the Corsican spider and
pseudoscorpion fauna (Araneae,
Pseudoscorpiones). Nieuwsbrief
SPINED, 36, 5–15. Artikel (peer
review)
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Lissner, J. (2016) A record of
Mundochthonius styriacus Beier,
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FUNDRAISING 2016
De private og offentlige fonde er
kernen i Naturhistorisk Museums
udviklingsprojekter. Vi er anerkendt som en kompetent
samarbejdspartner for mange
fonde og udvikler i tæt samarbejde med dem nye, innovative
og samskabende projekter, der
alle i sidste ende har fokus på at
give naturen i Danmark bedre
betingelser. Det gør vi ved at
arbejde sammen på tværs af
sektorer inden for og uden for
museumsverdenen. Naturhistorisk Museum har således
samarbejdsprojekter med fx
Aarhus Universitet – Institut for
Bioscience, Børnekulturhuset,
Aarhus Kommune – Center for
byens anvendelse, Den Gamle
By, Aalborg Zoo og mange flere.
Ud over udviklingsprojekter er
Naturhistorisk Museum også involveret i mange konsulentprojekter,
der dels består af biotop-undersøgelser for en række jyske kommuner, og dels rådgivende projekter
for arkitektfirmaer og byudviklingsprojekter med henblik på at
bevare eller øge biodiversiteten.
Derudover arbejder Naturhistorisk Museum ihærdigt med at
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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 har
opbygget en stærk fundraisingkompetence, 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 på
museet og museets forskningsstation Molslaboratoriet. Ud af
Naturhistorisk Museums mange
partnere og projekter bliver de
mest markante og præcise udvalgt som fokusprojekter.

Af væsentlige nye bevillinger i
2016 kan nævnes:
• ”Rewilding – Mols”, finansieret af
Den Danske Naturfond
kr. 1.220.000
• Trofisk rewilding”, finansieret af
Slots- og Kulturstyrelsen
kr. 480.030

Af væsentlige bevillinger fra
2015 som også har været aktive i
2016 kan nævnes:
• ”Tilbage til Istiden”,
finansieret af Nordea-fonden
kr. 12.000.000
• ”Nye arter i Danmark”,
finansieret af 15. Juni Fonden
kr. 2.150.000

• ”Klimabetingede ændringer...”,
finansieret af
Slots- og Kulturstyrelsen
kr. 385.200

• ”BioWide”, finansieret af
Villum Fonden
kr. 1.235.000

• ”Naturvejleder Mols 2017-2019”,
finansieret af Friluftsrådet
kr. 750.000

• ”Rethink Urban Habitats”,
finansieret af 2017 Fonden
kr. 2.000.000

• ”Digital konvertering, SPECIFY”,
finansieret af
Slots- og Kulturstyrelsen
kr. 1.611.520

• ”Smag på Aarhus, finansieret af
Nordea-fonden
kr. 1.000.000
• ” Habitat:Aarhus”, finansieret af
Nordea-fonden
kr. 5.100.000
• ” Jeg kigger på fugle”,
finansieret af Nordea-fonden
kr. 3.000.000

BESØGSTAL
År

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

11.147

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

5.126

Fritidshjem

1.385

1.368

1.351

1.329

1.093

687

1.481

1.070

905

969

819

746

212

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

16.485

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

15.423

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

64.883

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

80.646

ÅRSREGNSKABETS HOVEDTAL (AFRUNDET I MILLIONER)
INDTÆGTER
Tilskud
Eksterne projekter
Andre indtægter

2016
11,9
8,4
4,4

UDGIFTER
Lønudgifter
Andre udgifter

-13,7
-10,6

Finansielle poster

Indtægter i alt

24,6

Udgifter i alt

-24,2

Årets driftsresultat

- 0,2
0,4

Årets anlægsinvesteringer

- 0,5

Årets resultat efter investeringer - 0,1
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OM MUSEUMSVIRKSOMHEDEN OG BESTYRELSEN
Naturhistorisk Museum
Naturhistorisk Museum, Aarhus,
er en selvejende institution og
et statsstøttet museum under
Kulturministeriet iht museumslovens §16 og en sektorforskningsinstitution i henhold
til lovgivningen for arkiver,
biblioteker og museer. Museet
har et udstillingsareal på 2.500
m2 og ligger i Universitetsparken
i Aarhus. I Trige nord for Aarhus
ejer museet et fjernlager, som
anvendes til opmagasinering,
bl.a. af 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 150 ha naturarealer med
hede, overdrev og skov.
Museets drift og udvikling
Museets drift og udvikling har i
2016 fokuseret på styrkelse af de
organisatoriske og fysiske rammer, øgede klarhed på faglighed
og øget selvfinansiering, stigninger i museets aktivitets- og
26

projektindtægter, øget professionalisering af opgavevaretagelsen
jf. museumsloven samt fastlæggelse af en langsigtet ambitiøs
strategiplan, ”Strategi 2030”, som
bestyrelsen ved årets afslutning
har vedtaget som museets langsigtede styringsværktøj.
Naturhistorisk Museums
bestyrelse
Af bestyrelsens væsentligste
aktiviteter i 2016 kan nævnes:
Bestyrelsen har i årets løb afholdt
4 bestyrelsesmøder, et heldags
bestyrelsesseminar samt et heldags strategimøde. Desuden har
bestyrelsen deltaget i nytårskur,
fejring af museets 75 års jubilæum i Universitetsparken samt
museets udstillingsåbninger.
Bestyrelsen har i 2016 løbende
forholdt sig til anbefalinger ifm.
Slots- og Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering fra 2015.
Museets væsentlige
aktiviteter i 2016
• Ny istidsudstilling i samarbejde med Aalborg Zoo og
støttet af Nordea-fonden
• Gennemførelsen af Rewilding
på Molslaboratoriet med
støtte fra Den Danske Naturfond

• SPECIFY – digitalisering af
museets samlinger i en fælles
samlingsdatabase for alle
danske naturhistoriske museer.
• Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering og medfølgende
opfølgningsplan
• Nomineret til ”Byens Bedste
oplevelse for børn” af Aarhus
Stiftstidende.
• 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)
• Ressourceoptimering på bygningsdrift, service og vedligehold.
• Nyt Navision-regnskabssystem

• Fejring af museets 75 års jubilæum i Universitetsparken
• Museets naturvejleder og Biolog Morten DD Hansen
udnævnt til Danmarks bedste
naturvejleder ved Naturmødet
• Aktiv deltagelse i Aarhus 2017,
ODM, MiD, MMeX, MMU,
ESCITE, Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie
og Strategiske Panel.

Fra Aarhus Kommune:
Kristian Jørgensen, politisk udpeget

Bestyrelsen
Fra Erhverv Aarhus:
Jørgen Holst, advokat (formand)

Fra Naturhistorisk Museum
(medarbejderrepræsentant):
Lars Bøgh, formidlingsinspektør,
leder af arrangementsafdelingen

Fra Aarhus Universitet:
Aksel Bo Madsen, Seniorforsker
på Aarhus Universitet, Institut for
Bioscience (næstformand).
Hans Brix, Institutleder på Aarhus
Universitet, Institut for Bioscience

Fra Jydsk Naturhistorisk
Forening:
Inga Kofoed Andersen, geolog,
Miljøministeriet.
Sussie Pagh, projektforsker og
fundraiser (udtrådt 2. sept 2016).
Lisanette Qvortrop, Skoleleder,
Ellevangskolen i Aarhus
(indtrådt 15. december 2016)

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af resten af bestyrelsen:
Havnedirektør Jakob Flyvbjerg
Christensen, Aarhus Havn.
Direktør Mette Rønnau, CABI

MEDARBEJDERE
Ansatte 2016
Fastansatte
Allan Frank Nielsen

Kirsten Lund

Emil Skovgaard Brandtoft
biolog

Studentermedhjælpere
Amalie Gori

Lars Emil S. Feldager Hansen

udstillings- og formidlingsleder

Knud Olav Bech Andersen

Esben Hørby Brandt

studentermedhjælp butik

Lasse Pedersen

teknisk ansvarlig

biblioteksmedarbejder, deltid

samlingsmedarbejder

Anders Fedder Kristensen

studenterformidler

Maja Møholt

studenterformidler

Anette Sauermilch

Lars Brøndum

Fiona Helen Bowie

studenterformidler

servicemedarbejder, Mols, deltid

biolog

samlingsmedarbejder

Anna K. Kristiansen

Ann Fris Kuhlmann

Lars Bøgh

Karina Elisabeth Lange

studenterformidler

studentermedhjælp formidling og
forskning

servicemedarbejder, Mols, deltid

formidlingsinspektør, leder af
arrangementsafdelingen

kommunikationsmedarbejder

Athena Valentin Jensen

Marie Kristine Warming

Leon Dam Jacobsen

studenterformidler

studenterformidler

daglig leder af Molslaboratoriet

Mikael Jacobsen

samlingsmedarbejder

Benjamin Nørgaard Bording

Mathias Fløe Holm

Birgitte Neergaard-Petersen

IT-supporter, deltid

Lone Folmer Nielsen

studenterformidler

studenterformidler

butiksleder

Morten D. D. Hansen

kommunikationsmedarbejder

Birgitte Hyldahl Ptak

Mathias Groth Skytte

Bo Skaarup

museumsinspektør

Maria Nybo

studentermedhjælp forskning

studentermedhjælp forskning

museumsdirektør

Nina Seirup

samlingsmedarbejder

Cecilie L. Mielec

Monica Aimee Harlund Oyre

Charlotte Sørensen

kommunikationsansvarlig

Marianne Graversen

studentermedhjælp forskning

studentermedhjælp forskning

servicemedarbejder, Mols, deltid

Pernille Mølgaard Andersen

naturvejleder

Ditte Lind Kristensen

Naja Skov Nielsen

Christopher Franz Berkenheier

Mette Christine Jacobsen

studenterformidling

studenterformidler

servicemedarbejder, Mols, deltid

formidlingsinspektør og leder af
Skoletjenesten

samlingsmedarbejder

Dorthe Kirstine Warming

Nichlas Bisbo

Christina Vedel-Smith

Susanne Bøgeskov

Oskar Liset Pryds Hansen

studenterformidler

studentermedhjælp forskning

laboratorieleder og kurateringsassistent

butiksassistent, deltid

biolog

Frederik Forsberg

Sofie Amund Kjeldgaard

Danny Agerup

Thomas Johannes Simonsen

Rikke Bruun Pedersen

studenterformidler

studenterformidler

ejendomsserviceteknikerlærling

forsker

biolog

Jadwiga Christina Micor

Stine Louise Ruhe
studentermedhjælp butik

Anni Kjeldsen

Hans Viborg Kristensen

Thomas Secher Jensen

Rira Noaparast

studentermedhjælp PR

konservator, samlingsansvarlig

seniorforsker, deltid

kommunikationsmedarbejder

Jacob Aandstad Sørensen

Thøger Nisbeth Henriksen

Henrik Sell

Tina Ruhe

Sara Bradley

studenterformidler

studentermedhjælp forskning

vicedirektør

regnskabsassistent, deltid

kommunikationsmedarbejder

Jens Thorving Andersen

Trine Qvist

Jan Mouritzen

Sigrid Kistrup Ilsøe

studenterformidler

studenterformidler

naturforvalter

Julia Svane

Karin Bjerg Larsen

Projektansatte
Anna Bonnichsen

biolog

Susan Kathrin Ebeling

studenterformidler

regnskabschef, HR-konsulent

cand. Pæd.

biolog

Julie Dahl Bjørge

Kent Olsen

Bo Simonsen

Trine Bæk Pedersen

studenterformidler, forskning

kurator, ph.d.-studerende

servicemedarbejder

formidlingsmedarbejder

Julie Pedersen

Kim Hjortshøj

Charlotte Vikkelsø Hansen

snedker

konservator

studenterformidler
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2016 var også jubilæumsår for Molslaboratoriet
- og det blev året, hvor en ny æra på arealerne
blev indledt ved at overgå til “rewilding”.
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