
 1 	 Officiel	åbning	af	Naturens	Dag	2015	
kl. 10 v/Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nor-
dea-fonden, Lars Mortensen, formand i Friluftsrå-
det og Dorte Meldgaard, borgmester i Hillerød.

 1 	 Information
Hent dagens program og få indblik i, hvordan 
Naturstyrelsen og Skovskolen, Københavns 
Universitet, bl.a. arbejder med naturbeskyttelse, 
friluftsliv, bæredygtig skovdrift, undervisning og 
forskning.

 1 	 Natur-	og	kulturformidling	i	Nordsjælland
Kom og oplev nærområdets naturskatte og kul-
turhistorie udfolde sig på levende og legende vis 
sammen med natur- og kulturformidlerstuderen-
de her, hvor Skovskolen bor! Se tidspunkter for 
de guidede ture på tavlen v/infoteltet.

 1 	 Skovskolens	Spisehus	byder	på
sæsonrigtig mad med lækkert kød og pølser fra 
grillen, salat og hjemmebagt brød med økologisk 
saft, en kold øl, kaffe og hjemmebagt kage.

	2 	 Nordsjællands	Klatrecenter	
Er du min. 130 cm høj, kan du prøve begyn-
der-klatring på vores indendørs klatrevæg med  
rutinerede instruktører - og starte en karriere  
som klatremus i skovens træer.

 3 	 Åbent	Universitet:	Skovene	–	vores	måske	
stærkeste	kort	mod	klimaforandringer?

Kl. 11.30-12.15: Skovskolens nye professor i skov-
dyrkning, Palle Madsen, vil fortælle om, hvordan 
skovene kan blive klemt af klimaforandringer, nye 
sygdomme og skadedyr, og hvordan skoven kan 
være med til at reducere vores afhængighed af 
fossile brændstoffer og energikrævende materialer. 
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10	 Jagt-	og	Skovbrugsmuseet	er	på	sporet
Hvordan opdager vi dyrene i naturen? Kom og se 
fald, kastestænger og andre dyrespor og hør om, 
hvordan vi plejer vildtet. Tryk et potekort i flotte far-
ver - til post eller indramning - med aftryk af dyrene, 
hvor vi bor.

11 	 Woodcraft	by	Jonas	Als
Se en ægte træskærer i aktion. 100% håndlavede 
og bæredygtige træprodukter. Håndskårne træ-
skeer og skamler lavet med økse og kniv, drejede 
skåle fra vippelad - helt uden brug af maskiner.

12	 Publikumsfaciliteter	i	naturmaterialer
Friskt, rundt tømmer er et fantastisk byggemate-
riale, der falder godt ind i naturen. Se hvordan
Skovskolen bygger shelters og andre spænden-
de faciliteter til skovens publikum.

13 	 Få	styr	på	dit	brænde
Hvad er en rummeter, en kasserummeter og en 
stak? Hvordan kløves og tørres brændet bedst? Mød 
Skovhjælperne, der kløver med maskine og økse.

14 	 Flækken	–	de	studerendes	blokhuscafé
På ægte Skovskole-manér er der bål, snobrød 
og hygge med de studerende, der med glæde 
fortæller om studielivet. Her kan du også købe 
lidt til den lille sult samt kolde og varme drikke. 

15	 Skovrejsning
Naturstyrelsen planter ny skov på bare marker, også 
i Nordsjælland. Hør mere om hvor og hvorfor.

16 	 Skovparkour	–	parkour	i	skoven
Kl. 10-14: Åben workshop – kom og prøv skovpar-
kour. Dygtige instruktører fra Gerlev Idrætshøjsko-
le og Street Movement viser, hvad du også kan 
bruge skoven til. 

 4 	 Biernes	vej	fra	blomst	til	blomst
Bier og honning har altid hængt sammen. Ingen 
bier, ingen honning eller æbler for den sags skyld.

	5 	 Lindebast
Vikingeskibene sejlede med tov af lindebast. 
Frederikssund Vikingeskibslaug Sif Ege viser,
hvordan man laver skov til tov – prøv selv.

  6 	 Le	for	livet	-	Bakkebjerg	Naturpleje
Se hvad leen kan bruges til ved naturgenopret-
ning, vandløbs- og naturpleje, i have og park. 
Til græsslåning uden støj og forurening - selv 
en golfgreen kan skæres. Se hvordan når Niels 
Åmand slår.

  7 	 Natur,	fredning,	ørne	og	dyrequiz
Se hvilke fredninger, der er i Hillerød Kommune. 
Hør om arbejdet i Danmarks Naturfrednings-
forening i Hillerød, og de store ørnes tilbage-
komst til Nordsjælland hos Dansk Ornitologisk 
Forening. Besøg ‘Naturens ambulance‘ og prøv 
dyrequizzen for børn – med fine præmier.

 8 	 Spring	Ud	i	Naturen	med	Friluftsrådet
Friluftsrådets ’Spring På Bussen’ er på besøg med 
masser af sjove naturaktiviteter for børn og barnli-
ge sjæle. Hør også om Friluftsrådets arbejde for at 
forbedre mulighederne for friluftsliv i Nordsjælland 
og deltag i konkurrencen ‘Flink af Natur‘ og vind 
fede præmier. 

 9 	 Lav	strøm	på	Nødebo	Bæredygtigt!s	 
cykel-elværk

Deltag i familieløbet, prøv en mountainbike og se 
hvordan vores reparatører tryller defekte apparater 
om til ’nye’, så de ikke ender som storskrald.



med træfældning, udkørsel og flytning af træet 
med maskiner. I pauserne kan du selv komme op i 
de store maskiner og lege ‘maskinfører‘.

25	 Mink	-	en	invasiv	art
Hvor kommer minken fra, og hvad gør den ved 
den danske natur? Frivillige fanger mink. Hør 
hvordan og hvorfor?

26	 Bæveren	i	Nordsjælland
Er der bævere, hvor du bor? Trives de i Nord–
sjælland, og hvordan er deres liv her? 

27	 Skovskolens	naturlegeplads
Legepladsen af naturmaterialer er åben for alle. 
Her kan du kravle, klatre og gå balance- og 
armgang og meget mere.

28	 Platforme
Med klatreseler og hjælp fra klatreinstruktører 
kan du nyde udsigten over Sletten, Skovskolen,
Gribskov og Esrum Sø fra vores platforme og 
huse i trætoppene. Den lave platform: Fra 6 år. 
Den høje platform: Fra 9 år.

29	 ‘Det	grønne	motionsrum‘	med	mountainbike-
ræs,	tips	til	motion	i	det	fri	og	konkurrencer

Tag cyklerne med og besøg os i det grønne. 
Prøv fx mountainbikeræs, få tips og tricks om 
motion i det fri, deltag i konkurrencer med flotte 
præmier. Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen, 
Hjerteforeningen, Astma- og Allergiforeningen, 
Gribskovs Hårde Kerne, Diabetesforeningen, 
Fri-Hjul, Hillerød Fysioterapi & Træningscenter og 
Hillerød Kommune sætter fokus på aktiviteter i 
Hillerøds skønne natur. Kom og bliv inspireret!

17 	 Lær	svampene	at	kende
Tag dine egne svampe med og få hjælp til be-
stemmelse. Svampeforeningen kommer med fif 
til, hvordan de udstillede og medbragte svampe 
kan kendes og forveksles.

18 	 Højt	til	tops	i	Skovskolens	master
Er du min. 150 cm høj, kan du få kyndig hjælp 
til at klatre på skovmandsmanér. Måske du kan 
komme op og ‘ringe med klokken‘ og nyde ud-
sigten fra Skovskolens 25 meter høje master?

19 	 Sav	med	langsav
Prøv at save som de gamle skovarbejdere, lav 
fine træskiver og konkurrér med din nabo.

20	 Bliv	jæger	for	en	dag
med kyndig hjælp fra Danmarks Jægerforbund 
Hillerød og Skovskolens Jagtforening. Skyd til måls 
med bue og pil, byg et fuglehus, blæs i jagthorn, 
se sweisshunde i aktion og få idéer og opskrifter til 
vildtmad, du kan købe med hjem.

21	 Kender	du	skovens	træer?
Følg Aborist-stien, løs opgaverne og bliv klogere 
på skovens træer.

22	 Bliv	dus	med	din	motorsav
Kom tæt på motorsaven med Skovskolens 
fag-lærere, der viser, hvordan den virker – sikkert!
Lær også lidt om kunsten ‘at file en motorsav‘.

23	 Topkapning	med	klatregrej	og	motorsav
Se de professionelle træklatrere, aboristerne, 
udføre træpleje i trætoppene med klatregrej og
motorsav.

24	 Træfældning	og	udkørsel	af	træ
Oplev hvordan moderne skovarbejdere arbejder 



30	 Hør	om	Videncenter	for	Friluftsliv	og	Natur-
formidling	–	prøv	båltapas

Kom og mød os og hør om vores uddannelser og 
kurser, forskningsprojekter og udviklingsopgaver. 
Vi byder på en smagsprøve af båltapas.

31 	 Kulsvidning
Kulsviere har brændt trækul siden oldtiden. Skov- 
og naturteknikerelever fra Skovskolen udøver
det gamle håndværk. Se kulmilen brænde indtil 
den åbnes kl. 13.30.

32	 Hunde	i	naturen
Hvordan får jeg den bedste tur med hunden i sko-
ven? Og hvor er der hundeskove og hundehegn?

33 	 Friluftslivs-workshop	for	hele	familien
Lær de basale friluftsfærdigheder af de studeren-
de fra friluftsvejlederuddannelsen som fx at tæn-
de bål uden tændstikker, bygge bivuak, binde 
brugbare knob og primitiv madlavning over bål.

34 	 Stor	–	Større
Med lup og kamera zoomer vi helt ind på naturens 
arter og detaljer. Deltag i foto-konkurrencen!

35	 Nordiske	Mesterskaber	i	Skovhuggersport	
2015	-	finaleshow

Skovskolen er i denne weekend vært for De 
Nordiske Mesterskaber i Skovhuggersport 2015. 
Kl. 11: Deltagerne giver en smagsprøve på deres 
kunnen i klatremasterne. Kl. 14.30-16: Stort fina-
le-show som festlig afslutning på Naturens Dag 
2015 i parken foran hovedbygningen.

36 	 Livstræer
Hvad er Livstræer? Og hvordan kan jeg være 
med til at udpege dem i mit lokalområde?

37 	 UNESCO	Verdens	Arv
Parforcejagtlandskabet i Store Dyrehave, den 
sydlige del af Gribskov og Jægersborg Dyrehave 
er nyligt blevet udnævnt til Verdens Arv. Hør mere 
om, hvad det betyder for naturen.

38 	 Ride-/trækketure	og	Hubertusopvisning
Prøv en trækketur eller en ridetur med instruktø-
rer og elever fra Rideskolen C&C på Pibersletten. 
Se Hubertusopvisning kl. 13 og 14.

39 	 Kano,	bueskydning	og	mini-O-løb	på	 
Pibergården

Besøg Pibergårdens Natur- og Friluftscenter og 
Grejbank lige ned til Esrum Sø. Prøv en kano 
(hvis vejret tillader), leg Robin Hood med bue og 
pil, bag dit eget brød på bålet eller find rundt i 
vores nærområde på et lille O-løb for børn og 
barnlige sjæle.

40	 Livet	under	overfladen
Vandovervågere fra Naturstyrelsen viser og for-
tæller om fisk, smådyr og vandplanter fra Esrum 
Sø og vores kystnære områder. 



Naturstyrelsen Nordsjælland og Skovskolen, 
Københavns Universitet står sammen med
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet 
og en masse frivillige fra foreninger og organisa-
tioner bag Naturens Dag på Skovskolen i Nords-
jælland.

Praktiske	oplysninger
Bus 307 til døren. Handicap- og cykelparkering
ved Skovskolens p-plads. Bilparkering på 
Piber-sletten ved Esrum Sø.

   Røde Kors Samaritervagt: Hvis uheldet er ude!
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