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Naturstyrelsen
Fægyden 1
3500 Værløse
www.naturstyrelsen.dk

Naturcenter 
Herstedhøje

Bålhusene
Der er tre bålhuse og en bålplads udenfor centret. Husene 
er store og kan rumme en skoleklasse hver. Her kan du nyde 
den medbragte mad, afslutte et undervisningsforløb, grille 
en pølse eller runde en tur i skoven af. Det er også muligt 
at reservere et bålhus til en børnefødselsdag eller lignende. 
Reservation foregår via vores hjemmeside. 

Offentlig transport
Der tages forbehold for ændringer i køreplan og buslinjer.
Bus 149 fra Albertslund Station. Stå af ved Fabriksparken/
Formervang. Til fods ca. 10 min. ad Herstedøstervej.
Bus 500 S fra Glostrup og Ballerup Station. Stå af ved Fabriks-
parken/Formervang. Til fods ca. 10 min. ad Herstedøstervej.

Bookingpriser (2015) 
  Alle priser er
Ydelse Pris  fritaget for moms

Skolestuen 1750 kr.  pr. formiddag  
  eller eftermiddag

Bålhytte 250 kr.  pr. time - 
  minimum 2 timer

Firmaer   
Bålhytte 625 kr.  pr. time
Skolestue 3000 kr.  pr. formiddag 
  eller eftermiddag
 
Naturvejleder  
Hverdage  875 kr.  pr. time
Weekend  1250 kr.  pr. time

Intro-kursus for 
lærere m.fl. Ring for pris

Specialkursus Ring for pris

Åbningstid i sommerperioden (uge 9 til uge 41)
Mandag-fredag: 900 – 1600

Lørdag-Søndag: 1000 – 1700

Åbningstid i vinterperioden (uge 42 til uge 8)
Mandag-fredag: 900 – 1600

Lørdag-Søndag: 1000 – 1600

Naturcenter Herstedhøje 
Herstedhøje Allé 1 
2620 Albertslund 
Tlf. 43 47 02 03 
E-mail: tur@nst.dk
www.herstedhoeje.dk
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Lån af udstyr
På naturcentret kan du for eksempel låne fiskenet (til vores 
vandhul bag naturcentret), snitteknive, bålriste, suppegry-
der og så videre. Se mere om hvad du kan låne på vores 
hjemmeside. 

Omgivelserne
Uden for centret rejser Herstedhøje sig. På toppen er man 
67 meter over havets overflade, så her kan man virkelig få 
overblik over Vestskoven og det meste af Storkøbenhavn. 
Den første hverdag i hver måned er det muligt at køre op 
på højen mellem kl. 9-15. 

Omkring naturcenteret er der forskellige muligheder. 
Eksempelvis er der en træ-tidslinje hvor du kan lære alle 
skovtræerne at kende. Du kan også  fiske i vores lille vandhul 
med fiskenet, eller gå på opdagelse i skoven. Kom ud på 
naturcenteret og se de mange muligheder, der er. 

Velkommen
Formålet med centret er, at tilbyde alle skovens gæster spæn-
dende og anderledes oplevelser i Vestskoven. Vi håber at både 
private skovgæster, institutioner og foreninger vil bruge og 
få glæde af naturcentret. Her i folderen kan du læse om de 
muligheder, Naturcenter Herstedhøje kan tilbyde dig.

Skovhjælpere
På naturcentret er tilknyttet det alternative værksted for voksne 
udviklingshæmmede ”Skovhjælperne Østsjælland”. 

Skovhjælperne hjælper med at drive naturcentret. De står bl.a. 
for klargøring af udstyr, båltænding og servicering af skovens 
gæster. Således er det også Skovhjælperne, der driver cafeen 
på naturcentret. 
  
Cafeen
I cafeen på naturcentret er der et mindre udvalg af drikkevarer 
og lidt til at stille sulten. Du er også velkommen til at nyde din 
medbragte madpakke i cafeen.

Det er muligt at købe snobrødsdej, pandekagedej og popcorn 
til bålet, Skovhjælperne hjælper gerne med at tænde op. 
Det også muligt at købe produkter fra Vestskoven bl.a. øko-
logisk kød og specialiteter fra lam og skotsk højlandskvæg.
Skovhjælperne sælger også skind og garn fra egne får, honning 
samt produkter af eget frugt og grønt.  

Alkohol
Der er forbudt at drikke øl, vin, spiritus og andre drikke med 
alkohol på naturcentrets område, både inde i naturcentret og 
ude ved bålhusene.

Udstillingsrummet
Her er mulighed for at hente inspiration til flere oplevelser til 
skovturen.  Meget af det udstillede er gaver fra gæster, som 
har gjort spændende fund i Vestskoven.

Udstillingen bliver skiftet løbende, så der altid er noget nyt 
at kigge på. 

Skolestuen
I skolestuen har du mulighed for at samle folk inden en tur el-
ler efter en tur. Ligeledes er det et godt sted at afholde kurser 
eller mindre seminarer. I stuen er der et langbord med plads 
til 30 personer. Stuen er udstyret med tavler, videoprojektor, 
internetadgang, en computer og diverse opslagsbøger. 

Naturskole 
Skolebørn fra Glostrup og Albertslund Kommune vil frem-
over have mulighed for at få naturvejledning med udgangs-
punkt fra Naturcentret/skolestuen.

For yderligere information: www.naturskolen.albertslund.dk  

Bookning
På naturcentrets hjemmeside har du mulighed for at booke 
lokaler, bålhuse, emnekasser, mm. Reservation skal altid ske 
via. www.herstedhoeje.dk


