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NATURFORMIDLING 
 
Naturformidling for børn i skoler og daginstitutioner under Næstved og Vordingborg kommune er gratis. 
 
Det gælder 
• en klasse eller en gruppe på maks. 25 personer  
• på hverdage i tidsrummet mellem kl. 8 – 16  
• et forløb der varer mellem 2 - 6 timer  
 
Dertil kan komme udgifter til særlige materialer, forplejning m.v.   
Under alle andre forhold aftales prisen særskilt 
 
A - pris: Skoler og daginstitutioner under Vordingborg og Næstved kommune:  
Dagtimer:   Gratis 
Større gruppe:  350,- kr./ pr ekstra klasse 
Efter kl. 16:00 og weekends: 500,- kr./time 
 
C - pris: Andre grupper:  
Dagtimer:   350,- kr./time 
Efter kl. 16:00 og weekends: 500,- kr./time 
 

OVERNATNING 
 
For at overnatte på Avnø Naturskole skal gruppen aftale mindst et naturformidlingsforløb i løbet af den 
periode, hvor de bor på skolen.  
 
Priserne er inklusiv forbrug (el, vand, varme og renovation) og eksklusiv forplejning og rengøring. Ekstra 
rengøring (hvis det anses nødvendigt) kr. 250 pr. time. Der er ikke et separat soverum til lederne. 
 
Som grundregel udlejes lokalerne ud med ankomst efter kl 12 og med afgang før kl 12.  
 
A pris:  kr. 60,- pr. person/nat      
C pris:  kr. 100,- pr. person/nat.  Dog minimum 1500,-/døgn 
 
Ved større grupper kan der forhandles nedslag i prisen på naturformidling 
 

KURSER 
 
Dagtimer  500,-/time
Efter kl.16.00 og weekends 650,-/time
 

OFFENTLIGE TURE 
 
Kr. 30 for voksne og kr. 15 for børn.  
Med mindre der er tale om arrangementer med særligt materialeforbrug eller andre turledere impliceret. 
 

LEJE AF LOKALER 
 
Der er tre lokaler der egner sig til grupper på Avnø Naturcenter: 
Ingen af lokalerne må anvendes til private fester. 
 
Transithallen - gratis 
Et stort lokale for foden af tårnet med borde og stole. Plads til ca. 50 personer. Adgang til offentlige 
toiletter. Kan benyttes gratis efter ”først til mølle” – princippet. Lokalet kan ikke reserveres 
   
Det Grønne Forsamlingshus – betaling 
En mødelokale med whiteboard, flipover og lærred. Projektor kan lånes efter aftale. Lokalet kan 
mørklægges. 30 stole. Kaffemaskine og elkedel. Vand hentes på de offentlige toiletter. Der er ikke 
adgang til andre køkkenfaciliteter. Lokalet skal reserveres. 
 
Pris: kr. 300,-/dag  
 
Undtaget er egne møder (Naturstyrelsen, Vordingborg og Næstved kommune) samt samarbejdspartnere 
for kan reservere og benytte lokalet gratis. 
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Naturskole – betaling og naturformidling 
I naturskolen er der et stort køkken, stort opholdsrum med plads til 70 – 80, 3 toiletter og to sovesale 
med 30 sengepladser i 3 etagers. Der er adgang til to baderum. Faciliteterne skal reserveres.  
Lejer sørger selv for forplejning og rengøring efter opholdet. 
 
Dagsmøder: 
½ dags møde – formiddag eller eftermiddag eller maks. 4 timer kr. 500,- 
Heldagsmøde     kr. 1000,- 
 
Overnatning: 
Naturformidling er obligatorisk for overnatning i naturskolens faciliteter 
Der må under ingen omstændigheder afholdes private fester i naturskolens faciliteter. 
 
Kommunale institutioner fra Vordingborg eller Næstved Kommune:  60,- pr. person pr. nat  

– både børn og voksne 
 
Andre grupper: 100,- pr. person pr. nat   

– både børn og voksne 
 

Rengøring:     1500,- 
 
 
 
Vi forventer at besøgende på Avnø Naturcenter har relevante ansvar- og sygesikringer i orden. 
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