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Der er en bule på maven, men snart er den
væk. Det samme gælder bulens ejermand,
cand.tecn.soc TANJA HOLMBERG fra
Nationalpark-
teamet. Bulen er
en lille pige, der
forventes at
komme til
verden den 27.
juli 2009.
Så nu er der
dømt barselsor-
lov. Derfor har Tanja lige nu travlt med at
rydde op i de tårnhøje papirbunker og få
journaliseret de sidste ting. I Tanjas fravær
ansættes en vikar, der skal hjælpe National-
park-teamet. Ikke mindst i forbindelse med
åbningen af Nationalpark Mols Bjerge,
høring vedr. Nationalpark Skjern Å – samt
forberedelse af Nationalpark Vadehavet. Det
forventes, at vikaren begynder i august.
Tanja selv forventes at være tilbage på sin
pind i NOF i løbet af foråret 2010. God
barsel – og lykke til med den lille pige!!!
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“Vi arbejder jo trods alt med natur
og skov. Derfor kan det vække un-
dren, at der ikke har været arrange-
ret noget. Hvad mon det skyldes?”,
spørger en anonym medarbejder.
NOF NEWS har sendt vedkommen-
des spørgsmål videre til en række
tilfældige NOF’ere.

Hvorfor har du ikke taget initiativ
til en skovtur?



til MERETE MORSING, forstkandidat, Kort & Data-teamet

1 Merete, du er den nye sikkerhedspige i NOF oder was?

“Nej, men jeg er nu en af dem, som kan yde førstehjælp i forbindelse med
sygdom og tilskadekomst. Jeg har været på et to-dages-kursus, som skal
genopfriskes med et kortere kursus hvert andet år”.

2 Hvad gik kurset ud på?

“Vi har bl.a. lært at give førstehjælp, som udover hjertemassage
og kunstigt åndedræt omfatter forhold ved f.eks. forbrænding,
pludseligt opståede mavesmerter og meget andet”.

3 Hvorfor valgte du at tilmelde dig kurset?

“Fordi jeg synes, det er meningsløst, hvis man dør af et hjerte-
stop, hvis man kunne være reddet af en hurtig indsats. Vi fik det
tæt på livet, da vi mistede Lisbeth Overgård. Men den slags
hændelser sker hele tiden, og så må man kunne træde til”.

4 Hvis man nu forestiller sig, at en af ens kollegaer får et
hjertestop, hvad skal man så gøre?

“Det første man skal gøre er at standse ulykken, så situationen
ikke bliver værre, end den allerede er. Så skal man RÅBE om
hjælp og få ringet 1-1-2. Derefter skal man have hentet hjerte-
starteren, der hænger nede i receptionen. Den er nem at bruge.
Så selvom man ikke har været på førstehjælpskursus er den
en hjælp, som alle kan bruge. Når man åbner den, fortæller
en stemme ganske enkelt, hvad man skal gøre – og det er
ganske enkelt at følge”.

5 Er der andre her fra NOF, der tilsvarende
har været på kursus i førstehjælp?

“Andrzej og Malene fra vores område del-
tog også i kurset sammen med 10 an-
dre i Haraldsgade”.

6 Udover alt det med sikkerhe-
den, hvad har du ellers travlt
med for tiden?

“Jeg har travlt med at forbedre
data til hugstplanlægningen på de
lokale enheder”.

Tak fordi du ville medvirke i dette
interview.

PS:
Man kan læse om hjertestarteren på
denne hjemmeside:
www.hjertestarter.dk

til THOMAS RETSLOFF, skovfoged, Formidlings-teamet

1 Hej Thomas, jeg har hørt, at folk
er begyndt at kalde dig for Skærm-
fogeden… hvad har du travlt med
der bag skærmen?

“Skovfogedstillinger hænger jo ikke på
træerne mere, så man må jo tilpasse
sig :-) 98 procent af min tid går nu bag
skærmen. Fortrinsvis med decideret
hjemmesidearbejde, som jeg synes
er ret spændende. Jeg er uddan-
net naturvejleder, så det er rart
for mig at kunne fortsætte med at
formidle natur – selvom placeringen
nu er i Haraldsgade…”.

2 Lyder interessant, kan du
uddybe dette med et par eksempler?

“Før afholdt jeg naturvejleder-ture på
Læsø og gik ud i naturen med folk for at inspi-
rere dem. Nu sidder jeg i formidlingsteamet med an-
svaret for bl.a. menupunkterne Dyr og Planter og Natur-
beskrivelser på hjemmesiden. Og via disse får jeg mulighed for at gøre det
samme – bare sådan mere digitalt. Billeder, lyd og video er jeg også anker-
mand for, og her sker der en hel masse i øjeblikket”.

3 Hvilke overvejelser gør du dig mht. antallet og kvalitet af videoer og
andre nye ting på hjemmesiden?

“Først og fremmest synes jeg, at Skov- og Naturstyrelsen skal stå for kvali-
tet frem for kvantitet. Det synes jeg, vi gør i mange andre sammenhænge

– og her vil vi også skille os ud med
hensyn til f.eks. video. Jeg vil me-
get gerne være med til at blande
forskellige formidlingsformer, så
vores hjemmeside fremstår mo-
derne, dynamisk og interessant for
så mange brugere som muligt. Dyr
i bevægelse egner sig f.eks. godt til
video, mens planter måske skal for-
midles med billeder, mens fugle-
stemmer skal selvfølgelig kunne
høres”.

4 Hvad er din rolle mht. projek-
tet om video, lyd og fotos på
hjemmesiden?

“Jeg er ankermand, hvilket indebæ-
rer, at det er mig, der skal sørge
for, at der sker noget med projek-
tet – samt finde egnede metoder

og teknikker. Min rolle er også at støtte og inspirere andre medarbejdere i
vores firma m.h.t. brugen af disse virkemidler”.

5 Hvilke andre arbejdsopgaver går du og har travlt med?

“En stor del af mit arbejde kan man kalde ’grundlæggende forbedringer
og vedligehold’ af vores hjemmeside. Dette arbejde er ikke så synligt,

men meget nødvendigt. Jeg fotograferer også når der er brug for det.
Og så servicerer jeg en hel del folk, der henvender sig om vores
hjemmeside”.

6 Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?

“Jeg er begejstret for at arbejde i et team og det, at have sine egne
ansvarsområder, men med mulighed for sparring med sine kolle-
gaer er jeg også ret glad for. Desuden betyder det meget, at jeg selv
kan tilrettelægge mine arbejdsopgaver og min arbejdstid og af og
til kan arbejde hjemme”.

Tak fordi du ville medvirke i dette
interview.


