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

1

Officiel åbning af Naturens Dag 2016
kl. 10 på gårdspladsen foran hovedbygningen
blæses dagen i gang med Jagthornsblæserne.
2

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.
3

Lindebast
Vikingeskibene sejlede med tov af lindebast.
Frederikssund Vikingeskibslaug, Sif Ege, viser,
hvordan man laver skov til tov – prøv selv.
4

Oplev natur uden alder på

NATURENS DAG
/
11/9-2016
kl. 10-15
Skovskolen, Nødebovej 77 A,
Nødebo, 3480 Fredensborg

Kan du naturtwiste?
Test din viden om friluftsliv og hør om
Friluftsrådets arbejde for at forbedre friluftslivet
i Nordsjælland. Læs mere om Friluftsrådet på
www.friluftsraadet.dk
5

Hør om de store ørnes tilbagekomst til
Nordsjælland
Kom og hør om havørn, fiskeørn og rød glente i
Nordsjælland hos Dansk Ornitologisk Forening.
Du kan også teste din fugleviden ved at se, hvor
mange af de udstoppede fugle du kan kende, og
få en masse pjecer om fugle og fugleliv med hjem.

6 Le for livet - Bakkebjerg Naturpleje

Se hvad leen kan bruges til ved naturgenop-retning, 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 Naturens ambulance og fredninger i Hillerød

Mød skovens dyr, tag den store sportest og prøv
Naturtjek i skoven. Danmarks Naturfredningsforening inviterer alle til at prøve kræfter med
at spotte bestemte dyr og planter i skoven via
mobilappen Naturtjek. Der er præmier til alle,
der klarer sporudfordringen: Gæt et gnav og
en lort. Hør om og få kort over Hillerøds mange
fredninger.
8

Få styr på dit brænde
Hvad er en rummeter, en kasserummeter og en
stak? Hvordan kløves og tørres brændet bedst.
9

Flækken – de studerendes blokhuscafé
På ægte Skovskole-manér er der bål, snobrød og
hygge med de studerende, der gerne fortæller
om studielivet som studerende på Skovskolen.
Her kan du også købe lidt til den lille sult samt
kolde og varme drikke.
10 Beskæring af store træer

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

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 farver - 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 træskeer 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 byggemateriale, der falder godt ind i naturen. Se hvordan
Skovskolen bygger shelters og andre spændende 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 skovparkour. Dygtige instruktører fra Gerlev Idrætshøjskole og Street Movement viser, hvad du også kan
bruge skoven til.

11 Natur- og kulturformidling i Nordsjælland

Kom og oplev nærområdets naturskatte og kulturhistorie udfolde sig på levende og legende
vis sammen med studerende fra Natur- og
kulturformidleruddannelsen på Skovskolen!
Se tidspunkter for de guidede ture på tavlen
ved infoteltet i
12 Kender du skovens træer?

Følg Aborist-stien, løs opgaverne og bliv klogere
på skovens træer.
13 Træfældning og udkørsel af træ

Oplev hvordan moderne skovarbejdere arbejder
med træfældning, udkørsel og flytning af træet
med maskiner. I pauserne kan du selv komme op
i de store maskiner og lege ‘maskinfører‘.
14 Bliv jæger-for-en-dag

Sammen med jagtforeningerne i Hillerød kan du:
Spørge kokken om gode vildtretter og få gratis
opskrifter, høre om Schweisshunde og på jagthornsblæsere, binde din egen flue - og børnene
kan bygge deres egen redekasse, lave en fuglepind eller prøve Jagtstien.
15 Bliv dus med din motorsav

Kom tæt på motorsaven med Skovskolens
faglærere, der viser, hvordan den virker – sikkert!
Lær også lidt om kunsten ‘at file en motorsav‘.
16 Verdensarv
Du står lige nu, så tæt du kan komme på Unesco
Verdens Arv. Landskabet i Gribskov bag Skovskolen, med sine lange lige veje, der mødes i kors
og stjerner, blev udpeget sidste år. Hør historien.

17 Lav strøm på Nødebo Bæredygtigt!s

cykel-elværk
Træd i pedalerne på Nødebo Bæredygtigt!s cykel
og se hvor mange pærer, du kan tænde.
Mød vores reparatører, som ikke accepterer
produkters forudbestemte levetid. Ind imellem
fortæller Kesser løgnehistorier fra vores egn eller
sender glade toner ud i æteren.
18 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.
19 Hør om Videnscenter for Friluftsliv og Natur-

formidling
Kom og hør om vores udddannelser og kurser,
forskningsprojekter og udviklingsopgaver. Vi
mødes om bålet.

20 Det grønne motionsrum med tips til motion

i det fri og konkurrencer
Tag cyklerne med og besøg os i det grønne.
Deltag i konkurrencer med flotte præmier, og
få tips og tricks om motion i det fri. Hjerteforeningen, Astma- Allergi Nordsjælland, Gribskovs
Hårde Kerne, Diabetesforeningen, Fri-Hjul, Hillerød Fysioterapi og Træningscenter og Hillerød
Kommune sætter fokus på aktiviteter i Hillerøds
skønne natur. Kom og bliv inspireret!
21 Kulsvidning

Kulsviere har brændt trækul siden oldtiden. Skovog naturteknikerelever fra Skovskolen udøver det
gamle håndværk. Se kulmilen brænde indtil den
åbnes kl. 13.30.

22 Livstræer

29 Åbent Universitet: Faglig legestue og debat

23 Bue og pil

Faglig legestue
Kom og se hvordan landskabet omkring Esrum Sø
blev formet under den seneste istid. Vi bruger den
nyudviklede landskabssimulator til at projicere højdekurver og farvegradienter i en sandkasse, hvor
vi modellerer landskaberne. Der er noget at lære,
se og røre ved for såvel små som store.

Alle uanset alder kan være med til at udpege
livstræer i skoven. Hvordan gør man det, og hvad
er et livstræ? Dét kan du få svar på i dag.

Lav din egen bue og pil, og se om du kan ramme
en hjort? Der er ingen aldersbegrænsning!
24 Friluftslivs-workshop for hele familien

Lær de basale friluftsfærdigheder af de studerende fra friluftsvejlederuddannelsen på Skovskolen
som fx at tænde bål uden tændstikker, bygge
bivuak, binde brugbare knob og lave primitiv
madlavning over bål.
25 Skovarbejder uden alder

Tag den lille skovarbejder-uddannelse på under
en time. Prøv forskellige skovdiscipliner.
26 Trække- og rideture

Prøv en trække- eller en ridetur for et symbolsk
beløb (MobilePay el. kontanter) med instruktører
og elever fra Rideskolen C&C i samarbejde med
Græsted og Omegns Rideklub.
27 Arbejdende værksted med rundtømmer

Faglærere og elever viser værktøj og arbejdsteknik
til forarbejdning af rundtømmer, som indgår i bygning af bord-/bænkesæt, shelters og blokhuse.
28 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 helt op og ‘ringe med klokken‘ og nyde
udsigten fra Skovskolens 25 meter høje master?

om urørt skov vs produktionsskov

Kl. 11.30-13: Debat og paneldiskussion
Hør Karsten Thomsen, biolog og geograf og
medstifter af Verdens Skove, fortælle om hvilke
biologiske og oplevelsesmæssige gevinster,
der er ved urørte skove uden dyrkningsmæssige
indgreb - og Palle Madsen, skovprofessor på
Skovskolen, om sit syn på urørt skov vs produk-tionsskov.
30 Mød en naturfaglig uddannelse

Hvordan er det mon at være studerende på en
uddannelse? Kom forbi og mød studerende
fra bacheloruddannelserne Naturressourcer og
Husdyrvidenskab til en snak om, hvad de lærer på studiet, og hvor du kan få arbejde. Vær
også med med i vores plantequiz, få fingrene i
kom-posten og lun dig på et glas varmt æblecider.
31 Kano, bueskydning og mini-O-løb på Piber-

gården/Lavuk
Besøg Pibergårdens Natur- og Friluftscenter for
mennesker med funktionsnedsættelse samt Grejbanken lige ned til Esrum Sø. Prøv en kano (hvis
vejr og vind 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.
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Praktiske oplysninger
Bus 307 til døren. Handicap- og cykelparkering
ved Skovskolens p-plads. Bilparkering på
Piber-sletten ved Esrum Sø.
Medbring madkurv eller køb mad og drikke rundt
omkring på Skovskolens område i løbet af dagen.
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Hillerø

Skovskolen

WC

Naturstyrelsen Nordsjælland og Skovskolen/
Københavns Universitet står sammen med
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet
og en masse frivillige fra foreninger og organisationer i Nordsjælland bag Naturens Dag på
Skovskolen.
Fotos: Ditte Valente

