Skov- og Naturstyrelsen
Østsjælland

Naturvejledning og aktivering – Skovhjælperprojektet på Naturcenter Herstedhøje
Naturcenter Herstedhøje blev indviet i september 2004 som et led i realiseringen af Fremtidens
Grønne Hovedstad. Etablering har i alt kostet 7-8 mio. kr. og er betalt af staten med tilskud fra
EU´s landdistriktsmidler og samarbejdspartnerne om Vestskoven, idet de 5 mio. kr. kom fra salg af
en ejendom i Vestskoven, som de havde deltaget i at erhverve.

Centeret har 2 hovedfunktioner:
• Det servicerer den almindelige skovgæst med information om Vestskoven ved hjælp af plancher
og foldere og tilbyder ly ved dårligt vejr samt lettere forplejning og adgang til toilet.
• Det fungerer som en naturskole, hvor skolens lærere selv skal stå for undervisningen i skoven – også kaldet en økobase. Centeret leverer husly (undervisningslokale, stort bålhus og
lille bålhus ude i skoven) samt viden, inspiration og materialer. Der er brugerfinansiering,
idet en fast aftale (hovedbruger) koster 85.000 kr/år, mens man også kan booke faciliteterne
enkeltvis til højere stykpris og med kortere reservationsret. Centeret har pt. 5 hovedbrugere.

Der er pt ca. 40.000 gæster/år og centeret drives af 1½ naturvejleder samt Skovhjælperne.
Den primære servicering af skovgæsterne og økobasernes elever foretages af Skovhjælperne. Den
selvstændige fond ”Skov, Natur og Friluft Værkstedet” har en aftale med Skov- og Naturstyrelsen
om drift af centeret, og driften foretages af Skovhjælpere, som er psykisk udviklingshæmmede.
Psykisk udviklingshæmmede har ret til et beskæftigelsestilbud betalt af kommunen, og dvs. at fonden får penge fra kommunen til at ansætte ledere og beskæftige de psykisk udviklingshæmmede. Pt.
er der 13 Skovhjælpere og 2 ledere på projektet.
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Til daglig løser Skovhjælperne mange forskellige opgaver, der afpasses efter deres kompetencer og
behov. Centerets gæster bliver modtaget med åben dør, smil på læben og et helhjertet ønske om at
hjælpe. Når f.eks. en lærer booker et besøg via Internettet, sørger Skovhjælperne for, at der bliver
stillet udstyr frem og tændt bål, inden børnene ankommer. Bagefter rydder skovhjælperne også op.
Det giver mere tid til undervisningen. Skovhjælperne udfører også lettere skovarbejde, producerer
brænde og vedligeholder centerets bygninger og nærområder. Skovhjælperne passer desuden naturcenterets café, hvor de også svarer på mange spørgsmål fra gæsterne. Alle skovhjælperne arbejder
både inde og ude. Det skaber afveksling og stimulerer dem i arbejdet.

Arbejdet på naturcenteret har stor personlig betydning for skovhjælperne. På naturcenteret har de
fundet en meningsfyldt arbejdsplads, som de føler sig som en del af. Faktisk er de så stolte af deres
arbejde, at flere af dem også går i deres arbejdstøj i fritiden. Skovhjælpere har tidligere arbejdet i
beskyttede miljøer, hvor de var i centrum for al opmærksomhed og blev serviceret i alle ender og
kanter. På centeret er de nummer to og servicerer gæsterne og påtager sig et ansvar for at tilfredsstille andres behov. De mærker hurtigt, at deres arbejde har reel betydning for den daglige drift af naturcenteret. Det er en stor omvæltning for dem, og giver ofte positive tilbagemeldinger fra deres familier og bosteder.
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Projektet er godt, fordi:
• Der er behov for ydelserne (ly og information).
• Servicen på centeret er høj og højere end forventet pga. Skovhjælperne
• Skolerne kan dele viden og faciliteter
• De psykisk udviklingshæmmede bliver som gruppe synlige og nyttige for almindelige borgere
• De psykisk udviklingshæmmede får et godt beskæftigelsestilbud hvor de er vigtige og nyttige

Se også http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Oestsjaelland/NaturcenterHerstedhoeje

