
Området rummer betydelige interesser indenfor geologi og
naturoplevelser. Af naturtyper kan nævnes fugtig eng, tørre
overdrev, arealer i landbrugsdrift, væld, kær, vandhuller, rør og
ellesumpe. Å, krat, nåle og bøgeskov.

Naturskolen arrangerer også undervisning og ekskursioner
I Frederikshåb Plantage, Randbøl Hede, Engelsholm skov,
Gyttegård Plantage og Grene Sande.

For de der gerne vil overnatte kan der arrangeres ophold i
shelters eller lavoer (telte til 8-10 personer).

Tønballe Naturcenter

Stedet er en gammel fredet 4-længet proprietærgård i kampe-
sten og med stråtag, samt hovedbygning i 3 etager.

Naturcenteret liger midt i 72 ha. natur ved kyst og strand,
hvor Kattegat og Horsens fjord møder Lillebælt. Centeret rum-
mer en naturskole hvor enhver god undervisning tager ud-
gangspunkt i naturoplevelser, der følges op af mere strukture-
ret undervisning, indendørs eller udendørs.

Vores speciale er aktiviteter ved stranden, kysten og havet,
men vi arbejder også i skoven og ved ferskvand, andre steder
på egnen. Vi har naturlaboratorie, frokoststuer, opholdsrum og
grillhytte med boldbane og bålplads. Centerets kursusmodul
består af 14 dobbeltværelser med bad og toilet, og er udgangs-
punkt for mange menneskers oplevelser i friluftsliv og sund-
hed, når det skal vare længere end blot et par timer.

Det er muligt at overnatte i sheltere eller lavoer i skoven.
I Bjerge skov ved Horsens har vi en naturskoleafdeling midt

i den meget store skov. Her findes også undervisningslokale,
toilet og gode udendørsfaciliteter.

Naturcenter Koutrupgård

Naturcenter Koutrupgård, der hører under Skov- og Natur-
styrelsen i Midtjylland, er indrettet på den tidligere hærvejs-
kro, Koutrupgård, der ligger ved Gudenåens- og Skjernåens
Kilder og tæt ved Rørbæk Sø og Tinnet Krat. Godt 2100ha
skov og natur er fredet. 400ha af disse er i statseje og kan
bruges til naturskoleaktiviteter.

På Koutrupgård er der indrettet 2 naturskolelokaler, der
kan være ramme om mange forskellige aktiviteter. Her er ud-
stoppede dyr samt fisk og forskellige smådyr i akvarier samt
alskens andre spændende ting og sager fra naturen.

Naturskolen råder over udstyr til feltbiologiske aktiviteter,
grøn sløjd og friluftsaktiviteter. I naturskolens umiddelbare nær-
hed findes både en primitiv teltplads og en lejrplads med 3
shelters.

Naturskolens speciale er kilder, vandløb, søer, egekrat,
blandingsskov, overdrev og kulturlandskaber i bred forstand
samt oplevelsesprægede friluftsaktiviteter.

Naturskolens personale gennemfører også aktiviteter ved
Rørbæk Sø, Hampen Sø, Bølling Sø, Palsgård Skov, Gludsted
Plantage, Hastrup Plantage, Søby Brunkulslejer og Harrild
Hede.

Naturskolen Søballegård

Naturskolen Søballegård hører under Skov-og Naturstyrel-
sen,Trekantsområdet. Stedet er beliggende nord for Egtved i
Vejle Ådals kerneområde ved Tørskind.

Naturskolens lokaler er indrettet i en tidligere landbrugs-
bygning, hvor der er undervisningslokaler og naturudstillinger.
I lokalerne er der av-udstyr og stereolupper. Af undervisnings-
materialer, råder naturskolen over ekskursionsudstyr, kikker-
ter, samt redskaber til praktisk arbejde. Der er også udendørs
opholdsarealer med bålsteder og borde/bænke.

De mange naturtyper, der er repræsenteret ved natur-
skolerne, giver mulighed for at gennemføre en bred vifte
af forskellige aktiviteter og undervisningsforløb.

Det drejer sig ikke kun om aktiviteter, der relaterer sig til
fag som biologi og natur/teknik, men også fag som sløjd,
billedkunst, dansk, idræt, historie, geografi og matematik
kan tilgodeses ved besøg på naturskolen.

I de senere år har der været meget focus på mere aktivitets-
og oplevelsesprægede friluftsaktiviteter, såsom vildmarks-
ture, teambuilding, træklatring, overnatning i det fri, grøn
sløjd, primitiv madlavning og fisketure.



Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk G
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Naturskole og folkeskole
De 3 naturskoler har et tæt samarbejde med folkeskolen.
Et naturskolebesøg er oftest på ca. 3 timer, hvor kvalifice-
rede naturvejledere forestår nærmere aftalte aktiviteter og
undervisning.

Naturskolernes tilbud retter sig først og fremmest mod
folkeskolens naturfag, men rummer også øvrige skolefag
på programmet. Det kan du læse mere om i det følgende.

Skoler fra hele landet, har mulighed for at bruge de 3
naturskoler.

Sundhed og motion
På naturskolerne er kerneværdierne, at fremme elevernes
glæde ved at være udeaktive, ved at bevæge sig. De skal
føle stor glæde ved at gå på opdagelse i naturen, sammen
med kvalificerede personer, der kan give dem svar på
spørgsmål og forklare nogle af naturens store forhold.

Kerneværdierne skal styrke børnenes sundhed og vel-
færd, fremme deres forståelse og fornuftig adfærd i natu-
ren.

Friluftsliv i naturen
Naturvejledning rummer også kendskab til og afprøvning
af friluftsaktiviteter som kanosejlads, hiking, primitiv mad-
lavning, orienteringsløb og meget andet. Sejlads indehol-
der for eksempel sikkerhedsregler og det at færdes i natu-
ren med sund fornuft og kendskab til egen formåen.

Hvem kan bruge naturskolerne?
Billund, Hedensted og Vejle Kommuner har indgået en
aftale med Skov- og Naturstyrelsen om benyttelse af natur-
skolerne på Koutrupgård, Søballegård og Tønballe Natur-
center. Folkeskoler i de 3 kommuner kan gratis komme på
besøg på de 3 naturskoler under denne aftale. Der er udar-
bejdet en fordelingsnøgle for besøg på hver af de 3 natur-
skoler. Den tager hensyn til køreafstand, undervisnings-
emne m.m. Den aktuelle fordelingsnøgle fremgår af natur-
skolernes hjemmesider.

Booking af naturskole
Skolerne i Hedensted Kommune booker naturskolerne for
et skoleår ad gangen. De enkelte skoler indsender besøg-
sønsker til kommunens skoleafdeling, som foretager en
kvalificeret fordeling i samarbejde med naturskolerne.

Skolerne i Billund og Vejle Kommuner kan løbende re-
servere en naturskole ved henvendelse til den enkelte
naturskole. Se information på folderens bagside.

NATURCENTER KOUTRUPGÅRD
Koutrupvej 17, Hammer
7160 Tørring.
Tlf: 7580 0007
Email: tob@sns.dk
www.koutrupgaard.dk

NATURSKOLEN SØBALLEGÅRD
Tørskindvej 93,
7183 Randbøl
Tlf: 7588 3290
Email: srn@sns.dk
www.soballegaard-naturskole.dk

TØNBALLE NATURCENTER
Tønballevej 1,
Snaptun
8700 Horsens
Tlf. 7568 3848
Email: Toenballe@sns.dk
www.toenballe.dk
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