
Udstyr 
Institutioner m.fl. har mulighed for at leje en trækvogn samt emnekasser med udstyr til en tur i 
skoven. Institutioner m.fl. kan reservere udstyr og se hvilket udstyr, der er ledigt under reservering. 

 

Vandhulsudstyr 

 

Aktivitetsidé:  Fang vandhulsdyr med sigtenet. Undersøg bagefter de indfangede smådyr under lup 
eller stereolup. Find ud af hvilke dyr i har fanget, og hvad de lever af. Vi har opslagsbøger, hvori I 
kan læse mere om de dyr, I har fanget. 

 Vandhulsudstyr  Antal  

 Sigte-net  10 

 Plankton-net  3 

 Fiske-net  3 

 Sorteringsbakke  8 

 Spand 5,8 liter  4 

 2 vejs lup  5 

 Dåselup  5 

 Bestemmelsesdug  2 

Vi har flere sæt vandhulsudstyr. 

 

Feltbiologisk udstyr 

Aktivitetsidé:  Indsamling af smådyr som ordnes i grupper, studeres og genudsættes. Lav små 
dyrefælder og fordel dem på forskellige naturområder. Dyrene indsamles derefter og studeres inden 
de genudsættes. Læs mere på www.skoveniskolen.dk . Søg på smådyr. 



 Feltbiologisk udstyr  Antal  

 Sommerfugle-net  1 

 Dåselup  5 

 Bestemmelsesdug *  2 

 Graveske  4 

 Feltspade  4 

 
* Vi har bestemmelsesduge med smålanddyr, -blade, -træknopper og -svampe. 

Vi har 1 sæt feltbiologisk udstyr 

 

Båludstyr 

 

Aktivitetsidé:  Indsamling af suppeurter fra skoven. Kog jeres egen suppe og bag jeres eget brød på 
bålet. Læs mere på www.skoveniskolen.dk. Søg på suppe. 

 Bålsæt  Antal  

 Bålrist  1 

 Stegeplade  1 

 Gryde (stor)  1 

 Gryde (lille)  1 

 
Vi har ialt to bålsæt. Du kan bestille ekstra båludstyr, som er et bålstativ, treben og 6 båljern, hvis 
du i reservationen skriver i feltet 'bemærkninger', hvilket ekstramateriale du ønsker. 

 

Snitteudstyr 



 

Aktivitetsidé: Lav en svensk målepind og mål højden på et træ. Find en god lige pind på omkring 
1/2 meter. Mærk cirka 10 cm af til håndtag. Resten af pinden deler du op i 10 felter der er præcis 
lige lange. Læs mere på www.skoveniskolen.dk . Søg på snitte. 

 Snittekasse  Antal  

 Sav  1 

 Snitteknive  20 

 Økse (lille)  1 

 Økse (stor)  1 

 Hammer (lille)  1 

 Hammer (stor)  1 

 Jernkile  1 

 Spændejern  2 

 Træfil  1 

 U-hakke  1 

 Speciel snittejern  5 

 
Derudover har vi fukssvanse (10 stk.) og en førstehjælpskasse. Vi har i alt to snittekasser. 

 

Træfældningsudstyr 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Aktivitetsidé:  Fæld et træ. Lær hvordan I kan 
fælde et træ. Bestem træets alder og undersøg 
hvordan en træstamme ser ud inden i. Læs mere på 
www.skoveniskolen.dk. Søg på træfældning. 

 

 Træfældingsudstyr 

 Antal  

 Save bøjle  30 

 Save bøjle (små)  4 

 Sikkerhedshjelm  30 

 Kluppe  10 

 Fældejern  10 

 Højdemåler  4 

 Målebånd (plast)  9 

 Målebånd (stål)  5 


