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2017 – BLEV EN FEST FOR NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS
Vi vidste, allerede inden året gik
i gang, at det ville blive en fest
at være en del af en kulturhovedstad i 2017. Det BLEV en fest,
der både satte sig positive spor
nationalt, i regionen, i Aarhus
og ikke mindst på Naturhistorisk
Museum, som for 5. år i træk
slog besøgsrekorden med knap
90.000 besøgende. Næsten
en fordobling på blot 5 år. En
succes som uden tvivl kom på
grund af ”Istidens kæmper”, der
bragte både mammutter, sabelkatte og hulebjørne i størrelsen
1:1 tilbage til Aarhus.
Derudover skal det fremhæves,
at de ca. 150.000 besøgende
på museets store satsning,
Habitat:Aarhus, der viste aarhusianernes egne fotos af byens
natur, ikke er talt med. Det var
en gave, at over 200 aarhusianske fotografer uploadede mere
end 2300 fotos af høj kvalitet,
der viste naturen i både dagligdagen med mariehønen på
hvidvinsglasset og det spektakulære med besøg af delfin
lige ude i Aarhus bugt – tæt på
”SUP’erne”.
Som noget ganske særligt skal
museets indsats med frivillige
kræfter fremhæves, som både
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gjorde en positiv forskel for
museets arbejde, men også gav
positivt social sammenhængskraft for de mennesker, som så
gavmildt gav deres tid. Ved årets
start havde museet en lille knyttet skare af faste emeriti og specialister, og ved årets udgang
var flere hundrede tilknyttet
museet på jævnlig basis – godt
hjulpet af Aarhus2017s skare af
Rethinkers.
Museets store indsats med
at registrere samlingerne i
databasen ”Specify” fortsatte i
2017, men den store forløsning
kom, da et indslag i TVAvisen
betød, at frivillige hjemmefra på
blot fire dage indtastede 15.000
kartotekskort - en erfaring, som
vi tager med videre, når frivillige
og det fortsatte samlingsarbejde
skal løftes.
2017 var ligeledes det første
fulde år med vilde Exmoorponyer, der skulle leve 100% på
naturens præmisser på Molslaboratoriets arealer i Nationalpark Mols Bjerge. Et år, hvor
det radikalt anderledes tilgang
til naturpleje allerede satte
sig positive spor i de mange
sjældne arter i området, men
også gav museets forskning et

nyt og banebrydende projekt,
som museet forventer sig meget
af de kommende år pga. den
grundige følgeforskning, der
følger med.
Så mange aktiviteter med et
stærk fokus på natur og naturvidenskab kan mærkes i et hus
med dygtige og dedikerede
medarbejdere. Og det kunne
slet ikke lade sig gøre uden opbakning, velvillighed og tillid fra
fonde, statslige og kommunale
samarbejdspartnere, erhvervslivet og frivillige kræfter. Der skal
lyde en stor tak til alle, der har
gjort en forskel for, at 2017 blev
et fantastisk år for Naturhistorisk
Museum og Molslaboratoriet.
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 2017.
En særlig tak til Nordea-fonden,
Den Danske Naturfond, Augustinus Fonden, 2017 Fonden,
15. Juni Fonden, Friluftsrådet,
Innovationsfonden, Miljøstyrel-

sen, Slots- og Kulturstyrelsen,
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
motiveret og kraftfuld indsats.
Allervigtigst takker vi dog museets mange gæster og brugere
som igen i 2017 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
Der var få dage tilbage, inden
julefreden sænkede sig – men nu
var det helt officielt. Der var noget nyt og spændende på vej….
Det var vokset frem og næret af
museets ledelse og medarbejdere og pegede mod fremtiden.
Det var museets ambitiøse
strategiplan 2030.
I efteråret havde alle museets
medarbejdere brugt mange
timer – godt hjulpet af konsulentfirmaet Hildebrandt og
Brandi – på at overveje, drømme,
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udvikle, diskutere, justere, grine
og nytænke, hvor og hvad Naturhistorisk Museum skal være i
2030. Konklusionen var klar - et
nyt museum venter for enden af
regnbuen.
Vejen dertil er ikke let, og strategi
2030 sætter ambitiøse mål for
hele organisationen. Der skal
skaffes millioner af kroner og
sættes en grundig proces i gang
ift de tekniske og formidlingsmæssige specifikationerne, der
ligger til grund for drømmene

om et nyt museum. Det står dog
lysende klart for både bestyrelsen, ledelsen og alle medarbejderne, at museets nuværende
rammer fra 1941 ikke gør arbejdet med formidling, forskning og
samlinger lettere med tiden. Der
kræves allerede nu mange kompromisser for at lave tidssvarende udstillinger i museets lokaler.
Samtidig har andre aarhusianske
museer med ARoS og Moesgaard Museum vist potentialet for,
hvad nye og gennemarbejdede
bygninger kan gøre. Begge
museer gik fra ca. 60.000 besøgende om året i deres gamle
rammer til i dag at have mellem
400.000-600.000 gæster om året
med tidssvarende udstillinger
og ikke mindst rammer, der kan
håndtere de mange gæster og
opfylde deres ønsker om lækker
mad og appetitlige museumsbutikker i forlængelse af museumsbesøget. Strategi-processen kom
hele vejen rundt i organisationen
og pegede udover visionen for
et nyt museum desuden på seks
indsatsområder, der samtidig
skulle igangsættes for at skærpe
organisationens gennemslagskraft.

Dette indbefattede 6 spor:
• Udarbejdelse af en visionsplan for et nyt museum
• Internt fokus på organisationskulturen
• Yderligere organisationsudvikling og
professionalisering
• Fastlægge strategi for museets forskning
• Udvikle museets formidling og aktiviteter
• Definere og afdække samlingernes potentialer og
kommende indsatsområder

For de tre sidste spor blev der yderligere fokus på at
arbejde med tre hovedtematikker, nemlig:
• Biodiversitet
• Evolution
• Natur og menneske
Dette suppleres med følgende værdier for hele
museets arbejde:
• Klart “udefra- og ind”-perspektiv på alle aktiviteter og
indsatsområder
• Fagligt funderede
• Innovative, originale og med kant
2017 blev startskuddet på den spændende rejse,
som vi glæder os til at forfølge og udvikle.
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EN VERDEN TIL FORSKEL!
Hvor aktive skal Naturhistorisk
Museum egentlig være i samfundsdebatten? Selv om der
ikke er tale om indvandrings- og
fordelingspolitik, er naturen alligevel en værdipolitisk kampplads,
hvor meningerne brydes, og det
nogle gange kan være svært at få
enderne til at mødes. Med fremkomsten af online-medier som fx
Altinget, hvor der ofte er ganske
kort vej til det politiske niveau,
kan museet hurtigt blive taget
til indtægt for bestemte politiske
holdninger, selv om det ”bare” er
museets menige medarbejdere,
der udtaler sig som fagpersoner.
Naturhistorisk Museums politik
er helt klar: Vi fortæller ikke folk,
hvad de skal mene. Men vi
fortæller gerne om verden,
som den er – og som vi ser den.
Altid i håbet om kvalificering og
perspektivering af debatten. I den
politiske debat om udlæg af urørt
skov har museets medarbejdere
fx flere gange formidlet værdien
af urørt skov som levested for
dyr, planter og svampe. Det er et
uomtvisteligt faktum, at vildskov
er godt for biodiversiteten. Men
ud fra vores erfaringer med formidling har vi også turdet blande
6

os i debatten om, hvad befolkningen vil have. Vores erfaring er
nemlig klart, at vildskov skaber
langt større oplevelser for befolkningen end en gold træmark – og
da især for unge mennesker. Det
kan opfattes som unødig politiseren, men det er oplysning, og det
er det, vi er sat i verden for.
Også ulv, rewilding, Tange Sø,
pesticider mv. er emner, som op-

tager befolkningen, og hvor museet bidrager til både oplysning
og kvalificering af debatterne.
Det er altid en balancegang, men
heldigvis ved vi fra såvel journalister som lokal- og landspolitikere, at vores indspark er yderst
velkomne. Når du åbner avisen i
morgen, kan der derfor sagtens
stå Naturhistorisk Museum et
sted. Eller to.

NÅR PINK MALING GIVER ANLEDNING TIL DEBAT ...
Der er ingen tvivl om, at Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017 havde stor betydning for
Naturhistorisk Museum – og ikke
mindst gav nye muligheder for
at komme i kontakt med helt nye
besøgende i byen.
Den store tilstedeværelse af det
internationale pressekorps gav
museet lejlighed til at omtale sin
mange projekter med at styrke
naturen i byen; både nationalt og
internationalt. Museets arbejde
med at fremme det grønne
element i byen trak også den
hollandske kulturminister til.
Året bød også på spændende
tværgående samarbejder på
tværs af byens kulturliv. Bl.a. var
Naturhistorisk Museum en del af
ARoS’ stort anlagte satsning ”The
Garden” – hvor man på museet
kunne opleve Mark Dions kunstværk ”Trichechus manatus latirostris”, der var en plastik-replika af
en stærkt truet indisk søko, der
i skeletform svømmede over et
hav af affald, og dermed en besk
kommentar til verdens fokus på
bæredygtighed og forurening.
Den var placeret i udstillingen
AnimaliA, hvor resten af udstillingen netop sætter evolutionen
i forbindelse med menneskets

påvirkning af naturen.
Naturhistorisk Museum kom
også på banen med sine faglige
inputs, da bølgerne gik allerhøjest over Katharina Grosses
kunstværk i Mindeparken.
Mange mennesker blev meget
forargede over, at den vandbaserede maling blev smidt ud over
naturen. Det gav museets biologer anledning til at diskutere og
oplyse om nutidens natursyn, for
set fra en biologisk vinkel, er der
ikke meget vild natur i Mindeparken. Tværtimod er der tale om
stærkt kultiveret natur, og som
museumsinspektør Morten DD
Hansen udtalte til DR, så kunne
det sammenlignes med IKEA og
arvestykker…
- Man har jo ikke fældet gamle

træer eller ødelagt artsligt
overdrev. Man har arbejdet lidt
i en stor have eller park, som
i forvejen er ren kultur. Det er
fremragende naturformidling.
Man kommer ud med et sindssygt vigtigt budskab uden at
ødelægge noget som helst
uerstatteligt, mener han
Som jeg siger: ”Ungerne er kommet til at tegne på et Ikea-møbel,
som man jo bare kan gå ud og
købe et nyt af. De er ikke kommet til at ødelægge arvestykket
fra 1700-tallet.” Jeg ville ønske, at
jeg selv havde fundet på det.”
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Katharina Grosse: Untitled.
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MUSEETS UDSTILLINGER
Velkommen tilbage til istiden!
Hvornår har du sidst set en mammut i øjnene? Nej vel – men det
har man faktisk kunne siden 12.
maj, hvor man i Naturhistorisk
Museums udstillinger og i museumshaven har kunne opleve
istidens kæmper i naturlig størrelse og i øjenhøjde. De træder
på forunderlig vis ud af dyrekortenes univers og vækkes til live,
så det giver et gys i båre børn
og voksne. Udstillingen ”Istidens
kæmper - Tilbage til istiden 2”,
fortæller historier om istiden og
de dyr, som levede der. Der var
gigantiske mammutter, en imponerende kæmpehjort, uldhårede
næsehorn, skovelefanter og
drabelige sabelkatte. Fortidens
dyr er genskabt i naturlig størrelse og sender de besøgende
15.000 år tilbage i tiden. En fjern
fortid bliver levende og tilgængelig, mens publikum går rundt
og følger historien om, hvordan
istidsdyrene levede, hvad de
spiste, og hvorfor de uddøde.
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Udstillingen var åben fra 12. maj
2017 til 18. februar 2018.
Udstillingen er realiseret i et
samarbejde mellem Aalborg Zoo
og Naturhistorisk Museum og er
støttet af Nordea-fonden.
Habitat:Aarhus 2017
52 fotostandere, 100 billeder
af 63 forskellige fotografer, fire
infotavler, en stor pavillon, to
formidlere og mere end 40 frivillige. Det er ingredienserne til
Naturhistorisk Museums største
udstillingssucces, støttet af
Nordea-fonden, udenfor museets mure nogensinde.
I omegnen af 150.000 gæster fra
mange forskellige lande besøgte
Habitat:Aarhus-udstillingen i
løbet af de fem måneder, den
stod langs åen ved Mølleparken.

Langt de fleste gæster var lokale
aarhusianere eller turister i byen,
men der var også prominente
gæster forbi. Således udgjorde
udstillingen ét af flere stop, da
den daværende hollandske kulturminister Jet Bussemaker var
på inspirationstur i Aarhus i juni.
Også den danske kulturminister
Mette Bock berigede udstillingen
i forbindelse med åbningsreceptionen, hvor hun var én af tre
talere. De to andre var Henrik
Lehmann Andersen, direktør i
Nordea-fonden og Jacob Bunds-

gaard, borgmester i Aarhus.
Projektet Habitat:Aarhus var dog
mere end en flot fotoudstilling
i byrummet. Projektet har hele
vejen igennem haft et væsentligt
element af borgerinddragelse.
Faktisk kunne projektet slet ikke
realiseres uden den store interesse fra alle de mange fotografer, der har bidraget med billeder.
Udstillingspavillonen i Mølleparken var primært bemandet
af frivillige, så også der spillede
borgerne en stor rolle i arbejdet
med Habitat:Aarhus.
Denne borgerinddragende
tilgang til udvikling af udstillinger og andre projekter, kommer

til at spille en stor rolle i museets
arbejde fremadrettet, ligesom
Habitat:Aarhus har været et markant skridt på vejen til, at museet
på en god måde kan inddrage
frivillige både på og udenfor
museet.
Det bliver formentlig heller ikke
sidste gang Naturhistorisk Museum indtager byrummet i Aarhus.
Erfaringerne fra Habitat:Aarhus
har virkelig understreget værdien af, at museet kommer ud af
de gule bygninger og markerer
sig, som en væsentlig spiller på
kulturområdet i Aarhus. For det
kan vi nemlig sagtens!
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NATUR FOR EVIGHEDEN – SAMLINGERNE
Vores forståelse af naturen
omkring os kommer fra studier
af organismer, planter og dyr,
der er indsamlet, konserveret og
efterfølgende opbevaret i samlingerne på naturhistoriske museer. Samlingerne fungerer som
et bibliotek, der dokumenterer
livets udvikling igennem tiden.
Ved at undersøge de konserverede dyr kan vi finde nye
arter, dokumentere arter
der forsvinder fra landet,
og nye der kommer til
samt undersøge de
faktorer – naturlige
såvel som menneskeskabte – der påvirker
arternes samspil i
naturen.

Ansvarsområdet for Naturhistorisk Museum er den danske og
grønlandske natur, i særdeleshed
dyrelivet. Dette afspejles også i
museets samlinger. I samlingerne
opbevarer museet flere millioner
konserverede dyr – lige fra de
mindste mider, der kun kan ses i
mikroskop, til skeletter og skind
fra store pattedyr.
For at samlingerne kan være
aktuelle og repræsentative for
den nuværende natur, lægger

museet til stadighed stor energi
i at udbygge samlingerne med
nyt materiale. I 2017 har vi således modtaget 4 store donationer
af sammenlagt næsten 70.000
danske sommerfugle. En aktiv
indsamling af prøver fra ulvene i
Danmark har givet et detaljeret
indblik i artens udbredelse i
landet.
Med store samlinger, der
konstant vokser, har fokus for
museet de seneste år været at
registrere indholdet og
omfanget af samlingerne.
Vi har påbegyndt det omfattende arbejde med en metaregistrering af alle samlingerne, som
beskrevet i handleplanerne
for museets 2030 Strategi.
I 2017 har vi afviklet projektet 'Analog til digital konvertering af stamdata fra danske
naturhistoriske museer', der
blev bevilliget med 1.611.520
kr. af Slots- og Kulturstyrelsen.
Under dette projekt blev der i
2017 registreret 46.002 genstande fra samlingerne, heraf
4.928 fugleæg fra Sigurd Bruhns
ægsamling (Se boks), 35.756
entomologiske præpara-

ter, hele museets eksisterende
ægsamling på 2.980 kuld samt
museets animalske sporsamling
på 778 genstande.
Samlingerne er først og fremmest en ressource til forskning,
og i 2017 har vi udlånt knap 2000
præparater fra samlingerne,
hvoraf 1500 var til forskningsprojekter på bl.a. Københavns
Universitet og Lunds Universitet.
Museet modtog i efteråret
2017 to fondsbevillinger til
at fortsætte arbejdet med at
bevare og registrere vores samlinger: 500.000kr er bevilliget af

Augustinus Fonden til sikring af
pattedyrsamling samt dokumentation af videnskabshistorie.
Under dette projekt vil vi sortere,
ompakke og registrere knoglepræparater, som museet har
fået doneret fra forhenværende
Vildtbiologisk Station.
Slots- og Kulturstyrelsen har
bevilliget 752.800 kr til registrering af entomologiske museumspræparater. Dette projekt
udføres i samarbejde mellem
Naturhistorisk Museum Aarhus,
Naturama og Statens Naturhistoriske Museum.

VIDSTE DU ?
I 2017 lancerede museet
en ny internetportal, hvor
frivillige kunne deltage i registrering af museumsgenstande.
Knap 5.000 kartotekskort med
oplysninger om fundsted, art med
mere fra den store ægsamling, indsamlet af Sigurd Bruhn, blev scannet og lagt
på hjemmesiden. Efter positiv omtale af
hjemmesiden i DR TV-Avisen blev knap 5.000
kartotekskort digitaliseret på kun fire dage.

Erfaringer fra projektet danner udgangspunkt for
fremtidige citizen-science digitaliseringsprojekter i museets samlinger.

SAMLINGER

ANTAL ARTER
I SAMLINGEN

Ferskvand
invertebrater

1.897

Insekter og
edderkopper

2.921

Snegle og
andre skaldyr

5.900

Hvirveldyr

420
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MORD, ULVE OG VILDNIS – MUSEETS FORSKNING
GIVER SVAR TIL MENNESKER OG MEDIER
Ulveland
Også i 2017 satte ulvene i
Danmark deres præg på både
forskningen på Naturhistorisk
Museum og ikke mindst i både
det politiske og medieskabte
landskab. 2017 var da også året,
hvor forskningen på Naturhistorisk Museum kunne bekræfte
både hunulv, derefter et ulvepar
i Vestjylland og endelig de første
ulveunger for første gang i 200
år. Det gav naturligt masser af
medieomtale til museets dygtige
forskere, og deres sobre og balancerede udtalelser var måske
også bidragende til, at Miljø- og
Fødevareministeriet efteråret
2017 besluttede at henlægge
den nationale ulvedatabase til Naturhistorisk Museum i samarbejde
med DCE – Nationalt Center
for Miljø og Energi ved Aarhus
Universitet. Museet introducerede
også hjemmesiden ”ulveatlas.dk”,
hvor man kan følge de seneste
bekræftede fund af ulv så tæt på
”real time” som muligt.
Men museets forskning kan slet
ikke defineres ud fra ulve. Tværtimod dækker museets forskning
12

både ambitiøse feltstudier af
banebrydende naturplejeforsøg
og klassiske detailundersøgelser.
Vildnisset tager over
- Rewilding på Mols
I november 2016 satte Naturhistorisk Museum med støtte fra
Den Danske Naturfond 12 vilde
Exmoor-ponyer ud på Molslaboratoriets arealer – og slap, om
man så må sige, tøjlerne i forhold
til naturpleje, der nu kun klares
af de vilde heste og Gallowaykvæg. Fagudtrykket bag hedder
rewilding – og som det eneste
sted i Europa følges indsatsen
minutiøst af museets forskere, så
konsekvenserne ved at lade vilde
heste og køer pleje vildnisset
bliver dokumenteret.
Derfor startede 2017 med, at
forskerne bogstaveligt gik i
hælene på hestene og kvæget.
Sommerens store udfordring var
at oprette hegning for dernæst
omhyggeligt at registrere
vegetation indenfor og udenfor
de nye hegn, producere data
fra droneflyvninger og måle
udbredelsen af planten blåhat.

Efteråret forsvandt i samme
tempo med at køre den første
indsamling af leddyr i den nyoprettede eksperimentelle opsætning, høste biomasse fra den ene
af behandlingerne, der skal give
et indblik i, hvordan en traditionel
behandling af arealet vil påvirke

økosystemet og påsætte GPShalsbånd på både kvæg og heste,
så sæsonerne 2018 og frem kan
give meget mere data på, hvordan
de store græssere bruger området.

Viden om mord på museet
Mord på museet lyder som et
plot fra Agatha Christie … og
heldigvis er der da heller ikke tale
om mord – men derimod om at
museets forskning med stor sandsynlighed kommer til at hjælpe
politiet med at opklare mord i
fremtiden. Studierne opklarer,
hvordan spyfluer udvikler sig de
10 dage, hvor de er inde i deres
puppe – og kan dermed hjælpe
politiet med at fastslå dødstidspunkter for mordofre endnu mere

præcist – og samtidig skal man
ikke underkende, at studierne
også har stor grundvidenskabelig
betydning for vores overordnede
forståelse af puppeudviklingen
hos insekter. Studierne er udført i
samarbejde med forskere i
London og Spanien.
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MOLSLABORATORIET – ET VILDT NATUREKSPERIMENT
Velkommen til et vildt natureksperiment. 2017 var året, hvor
museets store projekt med at
overlade naturplejen til 12 vilde
heste og 13 køer – og fuldstændig slippe den menneskelige
naturpleje med maskiner og høslet. Vildnisset skulle vinde. Det
har det gjort - nøje overvåget af
et team af museets forskere til
at dokumentere forandringerne.
Det kaldes at “rewilde” - at gøre
vild igen.
Idéen med rewilding er at
komme så tæt på naturlige processer som muligt. Man rewilder,
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fordi en vild og ”uordentlig”
natur tilbyder flere levesteder til
dyr og planter. I en vild natur får
træerne lov til at blive gamle
og dø af ælde. Der er masser af
store planteædere såsom heste
og køer, og i en vild natur fodrer
man ikke de græssende dyr,
heller ikke om vinteren. De kan
sagtens finde deres egen føde,
selv i de hårdeste vintermåneder,
bare der ikke er flere dyr, end der
er føde til. Det sørger vi for, at der
ikke er; dyrene må gerne være
sultne, men hvis de er ved at dø
af sult, skal vi nok være ”ulven”,
der tynder ud i bestanden.

Hvorfor lige her?
Dette rewilding-projekt er det
første, der foregår på et areal,
stopfyldt med sjældne arter, og
som er blevet gennemtrevlet af
forskere i årtier. Vores forventning er, at hestene og kvægets
slid og nedbidning afgræs,
buske og træer vil gavne et utal
af sjældne arter. Molslaboratoriet bliver derfor et af de steder,
hvor vi kan lære allermest om,
hvordan rewilding påvirker vores
truede natur.
Et vigtigt element i projektet
er at følge, hvad der sker med
området, når hestene og køerne
får føl og kalve, fordi flere dyr
nødvendigvis slider mere på
området. I 2017 er født 13 nye
dyr på arealet, som alle har fået
lov til at blive. Derudover er der
blevet indført en hingst til de eksisterende 12 hopper. Det er en
forøgelse på ca. 54% fra 26 til 40
dyr. Selvom vi ikke regulerer i antallet af dyr proaktivt, overvåger
vi nøje deres helbredstilstand især om vinteren. På den måde
sikrer vi, at ingen dyr lider overlast, men samtidig vil antallet af
dyr være tæt på det antal, som
klimaet tillader det pågældende

år – så følgeforskningen også
nøje kan dokumentere effekten.
Status er her et år efter, at rewilding rykker. Det rykker ved folks
umiddelbare naturforståelse.
Det rykker ved deres lyst til at
gå på opdagelse efter de vilde
heste på arealerne med mange
andre naturoplevelser til følge.
Det rykker positivt ved antallet

af gæster, det rykker positivt
ved landskabets udseende, det
rykker ved biodiversiteten… kort
sagt… ved at sætte naturen fri
og lade den pleje sig selv, som
den gjorde i årtusinder inden
mennesket blev så mangfoldigt, har vi sat naturen mere på
menneskets dagsordenen end
nogensinde før.

Det er svært at give et præcist tal på, hvad rewilding har betydet for
antallet af besøgende på Molslaboratoriet, da arealet dækker over
150 hektar og 13 indgange. Men hvis man tager udgangspunkt i
sommerguidernes besøgstal fra 7 ugers sommerferie, har vi oplevet
mere end en fordobling i antal besøgende:
Besøgende
2012 2013
Kalø
2317 3581
Strandkær (Molslaboratoriet) 1969 2114
Femmøller			

2014
3123
1364
4940

2015
3835
1136
3329

2016
3998
2820
2765

2017
4835
5959
3026
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2017

Total antal besøgende på Naturhistorisk Museum
I alt uddannelse

Arrangementer

Familie og enkeltbesøgende

OVER

4000

ÅRETS BESØGSTAL BLEV

REWILD

89.014 PERSONER

I 2017 SAGDE VI VELKOMMEN TIL

1847 PRESSEHISTORIER
Så mange gange blev Naturhistorisk Museum Aarhus
nævnt i pressen i 2017
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OVER 120 FRIVILLIGE HJALP
MUSEET I NÆSTEN 4000 TIMER
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OVER 150.000 BESØGENDE

!!
DER BLEV SERVERET 3974 KOPPER ØKOLOGISK KAFFE SAMMEN MED
1149 STYKKER LÆKKER KRINGLE
FOR MOLSLABORATORIETS 2693
GLADE KURSUSGÆSTER…

OVER

75.000
Over 150.000 besøgende oplevede den
gratis udstilling Habitat:Aarhus med aarhusianernes egne billeder af byens natur

15.000

-DET ER EN NY REKORD!
MUSEETS FACEBOOKSIDE

HAR FÅET NÆSTEN
2.000 NYE FØLGERE

Antallet steg i 2017 fra 5192 til 7126.

15.000 indtastninger af kartotektskort
-på bare 4 dage !

Over 75.000 sommerfugle på nål kan
nu kalde museet for deres nye hjem

MUSEET HAR

25

UDGIVET OVER

FORSKNINGSPUBLIKATIONER
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ET VILDERE KURSUSSTED
Du skal til møde – og hvorfor
ikke lægge det på Molslaboratoriet midt i noget af Danmarks
smukkeste natur – og midt i
Nationalpark Mols Bjerge – hvor
du er sikret ro… ro fra tung trafik, ro fra andre gæster, ro til kun
at koncentrere sig om mødets
indhold? Det er da de bedste
rammer, som man kan ønske sig.
Kursusvirksomheden har til
huse til den gamle firlængede
gård, Nedre Strandkær. Her er
bindingsværk, stråtag, svaler og
hjemmebagt kringle – men også
trådløst og hurtigt fiberbredbånd. Der er to mødesale med
alt nødvendigt udstyr, ligesom
der er 49 sovepladser fordelt
på 25 værelser med hver deres
charme. Nogle har udsigt til
havet, andre til græssende køer
og heste eller det blomstrende
overdrev.
Og maden er så vidt muligt
lavet af økologiske og lokale
råvarer. Især brød og kager
til morgenmad og efter-
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middagskaffen er særligt lokale.
Dem bager vi nemlig selv, så det
dufter ud i stuer, værelser og helt
ud på gårdspladsen.
Det faglige indhold…? Det overlader vi trygt til jer… !
I sommertiden er det også
muligt at flytte gruppearbejdet
udenfor – i de forskellige ”kroge”
og solpladser omkring bygningerne og på græsplænen. Måske
kommer heste og køre op for at
”hilse på”?
Og skulle der være tid til eller
brug for et afbræk i møderne,
står vi klar med en guidet tur
ud i området. Det kan være på
jagt efter efterårets svampe,
krydderurter til bjersk og dram,

eller handle om de vilde heste
og sjældne arter, som man finder
overalt på Molslaboratoriet.
Det kan også være en tur ud i
sommernatten, hvor det myldrer
med liv, som vi normalt ikke ser
– alle lydene, natsværmerne ved
lyslokningstavlen – og stjernehimlen, som er fantastisk at
opleve væk fra byen lys.
Et ophold på Molslaboratoriet
er et anderledes kursusophold –
med naturen helt inde på livet.

MOLSLABORATORIET

Kursus Mols gæster 2013 - 17

Ophold egen forplejning

Ophold med fuld forplejning

Dagophold med forplejning
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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 ama-
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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
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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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Kombinationen af museumsgæster,
naturture, foredrag, rundvisninger
og spændende ferieaktiviteter betød,
at Naturhistorisk Museum slog sit
besøgstal i 2017. Resultatet var tæt på
90.000 besøgende.
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AKTIVITETER I 2017

NATUR UNDER NEGLENE – NATURHISTORISK MUSEUM SOM LÆRINGSSTED
Normalt når man taler om undervisning på museet, er fokus ofte
på skoletjenesten, der formidler til
børn og unge i grundskolerne og
ungdomsuddannelserne. Men for
Naturhistorisk Museum er målet
med undervisning langt bredere.
Vi vil også have fat i de unge
biologistuderende og ikke
mindst øge fagligheden
hos andre naturvejledere,
skolelærer og
pædagoger.
Skoledage
på museet
I museets skoletjeneste er det målet at give
børn, unge, studerende,
lærere og naturvejledere
fra hele landet mulighed
for at opleve naturen og
blive begejstrede, få fingrene i
naturvidenskaben samt redskaber og viden til at handle med
bevidste valg. Dette foregår i tæt
samarbejde med Børn og Unge i
Aarhus Kommune og i dialog med
QUEST. Vi har stærke samarbejdsrelationer til Aarhus Universitet
og VIA University College, Aarhus
samt ikke mindst Børnekulturhuset, Aarhus og andre skoletjenester i Aarhus’ museumsmiljø.
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Sprog og sanser
Udstoppede og levende dyr er
fantastiske, når begrebsuniverset
skal udvikles og udvides hos skolebørn. ”Sanser” er efterhånden en
klassiker for nogle af de mindste
borgere. Udenpå, indeni, nedenunder, ovenpå, hård, blød, langt
hår, kort hår, skæl, høre, se og føle.
Tør man mon røre? Kan man mon
høre? Vi er dog ikke nået til at
spise dyrene.
Også for de ældre elever går
hverdagsforståelse, fagord og
konkrete oplevelser hånd i hånd.
De arbejder med begreber som
fødekæde og –net, mikroorganisme, liv, biotop, succession og
niche, analoge og homologe
karakterer.

Eleverne dokumenterer og videndeler flittigt med mobil, kamera
eller iPads.

En helt ny verden åbner sig i
mikroskopet. Ting, vi ikke umiddelbart ser, er der pludselig. At vi
slet ikke er alene er skræmmende
og ulækkert, men jo også af stor
nødvendighed. Vi kan faktisk
ikke leve uden. Nye ord kommer
på – og giver nye overvejelser og
refleksioner. Det er her, museet
virkelig rykker.

På Mols vægtes feltarbejde,
indsamlingsmetoder, landskabet
og naturtyper højt sammen med
begejstringen for arter. På museet
er evolution og biologisk mangfoldighed kerneområder i Skoletjenesten, men også dissektioner
og diskussionen om liv og død er
med genetikken alment dannende. Det understøttes af elevernes
sanselige oplevelse af bl.a. forskellige typer af væv og lugten.

Naturlig fællesfaglighed
og oplevelse for alle
Det er oplagt at benytte Skoletjenestens undervisningstilbud både
på museet og på feltstationen
Molslaboratoriet i Mols Bjerge.
Begge steder udgør fantastiske
rammer for undervisning med fokus på høj faglighed, differentieret
undervisning og inklusion. I alle
tilfælde er det muligt at få naturen
under neglene og stereolupperne.

Feltkurser
– dit livs bedste naturtur
Luften er levende af lyden af vingeslag fra mængder af svirrefluer,
sommerfugle og bier, græshopperne synger og i nattemørket

Uddannelsestrin

30%

29%

Førskole
Indskoling
Mellemtrin

8%

19%
9%

5%

Udskoling
Ungdomsuddannelse
Voksenformidling

lyser sankthansormen. Midt i dette
mylder af liv danner Molslaboratoriet hvert år rammen om feltkurser
for cirka 150 biologistuderende
ved Aarhus Universitet. Fem uger
henover sommeren er laboratorierne fulde af de studerendes
jubelbrøl, når de endelig finder
frem til navnet på den bille, der
ligger under stereoluppen, eller
når deres hold har vundet den
legendariske gule førertrøje i Tour
de Mols-konkurrencen.
Molslaboratoriets faciliteter og varierede natur er de perfekte rammer om netop sådan et kursus.
Ofte er det også museets ansatte,
der varetager undervisningen og
på den måde er med til at sikre,

at de nye biologer får øjnene op
for, hvad højkvalitetsnatur er og
hvor stor oplevelsesværdi, der
findes i en urørt skov eller et på et
overdrev med helårsgræsning.
Når de studerende rejser hjem
fredag eftermiddag, har de fået
en smagsprøve på, hvordan man
strukturerer et biologisk projekt,
hvordan man arbejder med
biologiske data, hvordan man bestemmer insekter, og de har lært,
at insekternes verden er nærmest
uendelig stor. Og når man møder
dem 10, 20 eller 30 år efter, er det
stadig oplevelserne på feltkurserne, der er blandt deres mest
skattede naturoplevelser.

Nyhed! Nørdekurser
Som noget nyt afholder Naturhistorisk Museum og Molslaboratoriet egne kurser. De har et højt
fagligt indhold og ved nærmest
kan beskrives som nørdekurser.
I 2017 kunne man på 20 kursusdage blive klogere på
• Bier
• Fuglestemmer
• Førstehjælp
• Rewilding
• Padder og Krybdyr
• Guldsmede
• Nattens natur
• Dramaturgi
• Svampe
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Vores biologifaglige kurser bliver
stadig mere aktuelle, da undervisere
og formidlere i dag ofte efterspørger hardcore faglighed. Kursisterne
er tit selv dygtige til didaktik mm.
men mangler faglig dybde – og den
kan de få hos os. Derfor har næsten
alle vores kurser dobbelt indhold,
både en strengt fagfaglig del fx
om at ”nøgle”, eller hvordan man
mikroskoperer en svamp, men også
en formidlingsvinkel – hvordan formidler vi denne art videre til vores
elever, gæster mm?

„

Vi har før været
på Naturhistorisk
Museum med stor
succes. I dette forløb
kommer vi så også
op og ser jeres
istidsudstilling.

23

FRIVILLIGE – EN GAVE TIL MUSEET!
2017 blev året, hvor Naturhistorisk Museum for alvor bød
den danske befolkning indenfor
bag kulisserne som frivillige på
museet. Museet havde i forvejen
lille og meget dedikeret kerne af
emeriti og andre voluntører, der
med stor omhu og dedikation
fortsatte registreringen i museets
samlinger og arbejdede videre
med deres egne forskningsprojekter. Men i 2017 afprøvede
museet flere nye koncepter –
opgaver, der kunne løses hjemmefra via computeren, men også
opgaver, der krævede børster
og nærkontakt med museets
udstoppede dyr.
Knap 5.000 præparater blev
registeret af 191 frivillige i løbet
af 4 døgn. Så stor var interessen
da Sigurd Bruhn’s æggesamling
blev digitaliseret via museets
nye lancerede citizen-science
internetside. I den øvrige del
af samlingerne har 50 frivillige
i 2017 registreret knogler og
insekter i mere end 2100 timer.
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Samme overvældende interesse
var der, da vi i foråret åbnede
fotoudstillingen Habitat:Aarhus.
Her engagerede 42 frivillige sig
som værter på udstillingen. I ikke
mindre end 1375 timer delte de
ud af deres begejstring for byna-

tur til byens borgere og turister.
I september blev der søsat endnu
et frivillighedsprojekt, nemlig
´´Børsterne´´. Børsterne er en lille
gruppe af 6 frivillige, der hjælper
med at vedligeholde og rengøre
dyrene og præparaterne i udstillingerne i samarbejde med
museets konservatorer.
Den overvældende interesse
gjorde at vi åbnede op for nye
opgaver på museet. I efterårsferien bidrog 28 frivillige til at
vores gæster fik en endnu bedre
oplevelse – de smilte, grinte,
servicerede og hjalp med at give
en herlig oplevelse til et mylder
af mennesker.
I løbet af året har der været et
tæt samarbejde med både Kulturhovedstad2017 og ReThinkerprogrammet samt Frivillighovedstad2018. Her stod det meget
hurtigt klart, at der er et kæmpe
stort potentiale blandt frivillige,
der er stor lyst til at engagere sig.
Derfor vil frivillighedsarbejdet i
2018 på Naturhistorisk Museum
koncentrere sig om at udvikle et
egentligt Frivillighedsprogram.
Vi har valgt at prioritere frivilligområdet, da museet både får
en større berøringsflade til det
omgivende samfund og mere ak-

tivt kan inddrage byens borgere
i museets opgaver. I december
måned modtog vi en bevilling
på 100.000 kr fra NOJ Fonden
til opstarten af etablering af et
frivillighedsprogram på museet.
Vi vil skabe et frivilligprogram,
der skaber værdi – både for organisationen og den enkelte medborger. Frivillighedsprogrammet
på Naturhistorisk Museum skal
være katalysator for at skabe en
øget bevidsthed om naturvidenskaben og naturens betydning
for at sikre harmonisk sameksistens mellem natur og mennesker. Vi vil skabe et tredje rum,
hvor der skabes relationer, der
bidrager til et åbent museum,
der aktivt giver muligheden for
byens borgere at deltage i museets aktiviteter. Vi vil være byens
samlingspunkt, hvor naturen
sættes på dagsordenen.

ANTAL FRIVILLIGE OG DE ARBEJDSTIMER DE HAR BIDRAGET MED

Samlingerne: 2100 timer
Butikken: 160 timer
Udstillinger ”Børsteholdet”: 110 timer
Habitat:Aarhus: 1375 timer
Feriearrangementer: 195 timer
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KOMMUNIKATION MED KANT OG KARISMA - DÉR HVOR FOLK ER
Hvordan kommunikerer man en
ny udstilling? Et par annoncer i
avisen, en pressemeddelelse, en
brochure og måske et banner
over gågaden hvis det går rigtig
vildt for sig?
Ikke helt… i hvert fald ikke, når
man arbejder på Naturhistorisk
Museum. Her har museet gennem de seneste fem år arbejdet
målrettet med at kommunikation, der effektivt brænder sig
vej gennem storbyens larm og
rykker positivt ved gæsternes
opfattelse af museet som et sted,
der er værd at holde øje med.
Mammutter i hækken og
uldhåret næsehorn på springtur
Museet har ellers pralet af at
have godt styr på museets dyr.
Men 2017 var en undtagelse. For
pludselig var der mammutter i
hækken og et uldhåret næsehorn på springtur ned til først
banegården, og dernæst DOKK1.
Godt nok var det med vilje, for
mammutterne skulle hejses ind
over museets hæk til deres nye
hjem i museumshaven, og det
uldhårene næsehorn var udlånt
til DOKK1, hvor det var en stærkt
medvirkende årsag til, at nye
børnefamilier fik øjnene op for
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museets kvaliteter. Og når man
indbyder pressen til at følge en
flyvende mammut, så kommer de!

tur, der bl.a. kunne tages gratis i
BILKA, Salling, Magasin, City Vest,
Veri-centeret, busstationer osv.

Museet med på
moden i Magasin
Museet kom også med på moden, da fotos fra Habitat:Aarhusudstillingen ved flere lejligheder
blev brugt af dekoratørerne i
Magasins vinduer. De smukke
farver og finurlige motiver fra
udstillingen rykkede indenfor
sammen med forårs- og sommervarerne og bekræftede, at
naturen aldrig går af mode – og
slet ikke når den er fulgt af gode
historier, om den natur vi alle kan
se lige udenfor døren. Samtidig
støttede JP Aarhus udstillingen
med 40.000 aviser om byens na-

Museer er da kedelige…
… eller også er de ikke. Det
lykkedes i hvert fald Naturhistorisk Museum at gå viralt på de
sociale medier ved flere lejligheder i 2017. I 2017 rappede to af
museets studenterformidlere sig
til over 51.000 visninger på facebook i et battle mellem fuglene
og pattedyrerne, hvilket blev
fulgt op af 197.000 visninger,
da museet meldte sig på banen
og efterlyste andre “spøgefugle”
i anledning af Kapsejladsen i
Universitetsparken…
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FUNDRAISING 2017
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 biotopundersøgelser for en række jyske
kommuner, og dels rådgivende
projekter for arkitektfirmaer
og byudviklingsprojekter med
henblik på at bevare eller øge
biodiversiteten.
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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 har
opbygget en stærk fundraisingkompetence, der underbygger
museets værdier og mission
for derved at tilvejebringe de
nødvendige midler til indfrielse
af egenfinansieringskravet
samt skabe 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 bevillinger fra
2016, som også har været
aktive i 2017, kan nævnes:
• ”Tilbage til Istiden”,
finansieret af Nordea-fonden
kr. 12.000.000
• ”Rewilding Mols”,
finansieret af
Den Danske Naturfond
kr. 1.220.000
• ”Rethink Urban Habitats”,
finansieret af 2017 Fonden
kr. 2.000.000
• ”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
• „Naturvejleder Mols 2017-2019”,
finansieret af Friluftsrådet
kr. 750.000

Af væsentlige nye bevillinger
i 2017 kan nævnes:
• ”Ph.D. Oskar Hansen Rewilding
finansieret af Innovationsfonden
kr. 772.000
• ”Ph.D. Oskar Hansen Rewilding
finansieret af 15. Juni Fonden
kr. 150.000
• Overvågning af ulv i Danmark,
finansieret af Miljøstyrelsen
kr. 1.625.000
• Digitalisering af
entomologiske samlinger
finansieret af
Slots- og Kulturstyrelsen
kr. 752.800
• Sikring af pattedyrssamling,
finansieret af
Augustinus Fonden
kr. 500.000

BESØGSTAL
År

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

9.496

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

4.229

Fritidshjem

1.385

1.368

1.351

1.329

1.093

687

1.481

1.070

905

969

819

746

212

338

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

14.036

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

12.927

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

64.884

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

89.014

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

2017
12,0
6,8
5,5

UDGIFTER
Lønudgifter
Andre udgifter

-15,1
-9,0

Finansielle poster

- 0,2

Indtægter i alt

24,3

Udgifter i alt

-24,1

Årets driftsresultat

0,03

29

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 forskningsog kursusfaciliteter samt 150 ha
naturarealer med hede, overdrev
og skov. Naturplejen varetages af
vilde heste og køer.
Museets drift og udvikling
Museets drift og udvikling har i
2017 fokuseret på styrkelse af de
organisatoriske og fysiske rammer, øgede klarhed på faglighed
og øget selvfinansiering, stig30

ninger i museets aktivitets- og
projektindtægter, øget professionalisering af opgavevaretagelsen
jf. museumsloven samt fastlæggelse af en langsigtet ambitiøs
strategiplan, ”Strategi 2030”, som
bestyrelsen i slutningen af 2016
vedtog som museets langsigtede
styringsværktøj.
Naturhistorisk
Museums bestyrelse
Bestyrelsen har i årets løb
afholdt 5 bestyrelsesmøder og et
heldags bestyrelsesseminar. Desuden har bestyrelsen deltaget i
nytårskur og museets udstillingsåbninger.
Bestyrelsen har i 2017 løbende
forholdt sig til anbefalinger ifm.
Slots- og Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering fra 2015.
Museets væsentlige
aktiviteter i 2017
• Kulturminister Mette Bock
(LA) åbnede udstillingen
Habitat:Aarhus , støttet af
Nordea-fonden
• Åbning af anden del af den
nye istidsudstilling i
samarbejde med Aalborg Zoo
og støttet af Nordea-fonden

• Igangsættelse af Rewilding på
Molslaboratoriet med støtte
fra Den Danske Naturfond
• SPECIFY – digitalisering af
museets samlinger i en fælles
samlingsdatabase for alle
danske naturhistoriske
museer.
• Fortsat intensiv ulveforskning
ogpressearbejde i samarbejde
med Aarhus Universitet.
• Atlasundersøgelser: Padder
og krybdyr, guldsmede og
sommerfugle.
• Fortsat udvikling af museets
out-reach med bl.a. rullende
strandkokke, gratis ruter
rundt i byens natur, intensivering af ferieaktiviteter, udeaf huset projektaktiviteter,
øvrige formidlingsaktiviteter
samt udvidede åbningstider.
• Organisatorisk omlægning i
fire afdelinger med større
eksekveringskraft
• Gennemførelse og opfølgning
af arbejdspladsvurdering (APV)
• Ressourceoptimering på
bygningsdrift, service og
vedligehold.
• Aktiv deltagelse i åbningen
af Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus 2017, ODM, MiD,
MMeX, MMU, ESCITE,

Kulturstyrelsens Museums
udvalg for Naturhistorie og
Strategiske Panel.
Bestyrelsen
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.
Lisanette Qvortrop, Skoleleder,
Ellevangskolen i Aarhus
Fra Naturhistorisk Museum
(medarbejderrepræsentant):
Lars Bøgh, formidlingsinspektør,
leder af arrangementsafdelingen
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af resten af bestyrelsen:
Havnedirektør Jakob Flyvbjerg
Christensen, Aarhus Havn.
Direktør Mette Rønnau, CABI

MEDARBEJDERE
Ansatte 2017
Fastansatte
Allan Frank Nielsen
Teknisk ansvarlig

Kent Olsen
Videnskabelig chef

Anne Cathrine Lorentzen
Formidlingsmedarbejder

Oskar Liset Pryds Hansen
Biolog, ph.d.-studerende

Ida Klaaborg Laursen
Studentermedarbejder butik

Tobias Sandfeld
Studentermedarbejder forskning

Kim Hjortshøj
Snedker

Christina Hammerum Rasmussen
Kommunikationsmedarbejder

Peter Morin Lassen
Forvalter

Jadwiga Christina Micor
studentermedarbejder PR

Trine Qvist
studenterformidler

Anette Sauermilch
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Kirsten Lund
Udstillings- og formidlingsleder

Claus Michael Goul Larsen
Biolog

Rikke Bruun Pedersen
Biolog

Jacob Aandstad Sørensen
Studenterformidler

Ann Fris Kuhlmann
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Knud Olav Bech Andersen
Biblioteksmedarbejder, deltid

David Keller
Samlingsmedarbejder

Salomine Freja Falck
Biolog

Jens Thorving Andersen
Studenterformidler

Anni Kjeldsen
Daglig leder af Molslaboratoriet

Laila Pedersen
Servicemedarbejder, Mols, deltid

Emil Skovgaard Brandtoft
Biolog

Sidsel Marijke Genee
Arkitekt

Jonas Andersen
Studenterformidler

Birgitte Neergaard-Petersen
Butiksleder

Lars Brøndum
Biolog

Esben Hørby Brandt
Samlingsmedarbejder

Sigrid Kistrup Ilsøe
Biolog

Julia Svane
Studenterformidler

Bo Jessen Fogh Laursen
Udstillingsansvarlig

Lars Bøgh
Formidlingsinspektør, leder af
arrangementsafdelingen

Jesper Leth Meier
Tømrer

Simon Kongshøj Callesen
samlingsmedarbejder

Julie Pedersen
Studenterformidler

Kirsten Jæger
Kommunikationsmedarbejder

Susan Kathrin Ebeling
Biolog

Lars Emil S. Feldager Hansen
Studenterformidler

Kåre Würtz Sørensen
Samlingsmedarbejder

Trine Skov Emili
Kommunikationsmedarbejder

Lasse Pedersen
Studenterformidler

Lars Skipper
Indsamlingsmedarbejder

Vibeke Holm Nielsen
formidlingsmedarbejder

Malene Brøgger Jensen
Studenterformidler

Bo Skaarup
Museumsdirektør
Charlotte Sørensen
Servicemedarbejder, Mols, deltid
Charlotte Vikkelsø Hansen
Konservator
Christopher Franz Berkenheier
Servicemedarbejder, Mols, deltid
Christina Vedel-Smith
Laboratorieleder og kurateringsass.

Marianne Graversen
Naturvejleder
Mikael Jacobsen
IT-supporter, deltid
Morten D. D. Hansen
Museumsinspektør
Nina Seirup
Salgs- og kommunikationschef

Lene Mark
Kontorassistent

Marie Kristine Warming
Studenterformidler

Leon Dam Jacobsen
Samlingsmedarbejder

Studentermedhjælpere
Amalie Gori
Studentermedarbejder butik

Lone Folmer Nielsen
Kommunikationsmedarbejder

Anders Fedder Kristensen
studenterformidler

Monica Aimee Harlund Oyre
studentermedarbejder forskning

Mathias Fløe Holm
studenterformidler

Danny Agerup
Ejendomsserviceteknikerlærling

Pernille Mølgaard Andersen
Formidlingsinspektør og leder af
Skoletjenesten

Hans Viborg Kristensen
Konservator, samlingsansvarlig

Susanne Bøgeskov
Butiksassistent, deltid

Maria Emilie Levy
Kommunikationsmedarbejder

Birgitte Hyldahl Ptak
studentermedarbejder forskning

Naja Skov Nielsen
Studenterformidler

Henrik Sell
Vicedirektør, formidlingschef

Thomas Johannes Simonsen
Seniorforsker

Marie Djernæs
Biolog

Bjørg Graves Hvidt
Studentermedarbejder forskning

Nichlas Bisbo
studentermedarbejder forskning

Henrik Ochsner
Drifts- og administrationschef

Tina Ruhe
Regnskabsassistent, deltid

Morten Swayne Storgaard
Biolog

Cecilie L. Mielec
studentermedarbejder forskning

Signe Bøgh Tonnesen
studentermedarbejder forskning

Minik Busk Langkjær
Samlingsmedarbejder

Chandra Maya C. Jacobsen
Studentermedarbejder butik

Stine Louise Ruhe
Studentermedarbejder butik

Nikolai Tvilling Kreigaard
Biolog

Ditte Lind Kristensen
Studenterformidler

Sofie Amund Kjeldgaard
Studenterformidler

Nikolaj Skovdal Sønder
Fotograf

Elisa Maria Lunk Hviid
Studentermedarbejder butik

Thøger Nisbeth Henriksen
Studentermedarbejder forskning

Jan Mouritzen
Naturforvalter
Jane Thorn
Kurateringsassistent, deltid

Projektansatte
Ann Praêm
Kommunikationsmedarbejder

Karin Bjerg Larsen
Regnskabs- og HR ansvarlig

Anna Bonnichsen
Projektmedarbejder

Emeriti og faglige voluntører
Frank Jensen,
museumsinspektør emeritus,
cand.scient.
Grethe Leth Espesen,
kurateringsassistent
Henning Petersen,
seniorforsker emeritus, cand.mag.
Jane Anderson,
kurateringsassistent
Jens Tang Christensen,
forsker emeritus, ph.d.
Jørgen Lissner,
kurateringsassistent
Jørgen Terp Laursen,
kurateringsassistent
Lars Aage,
kurateringsassistent
Ole Fogh Nielsen,
kurateringsassistent
Svend Bagger Larsen,
kurateringsassistent
Søren Tolsgaard,
kurateringsassistent
Thomas Secher Jensen,
seniorforsker emeritus,
lic.scient.
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