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

1 Åbning af Naturens Dag 2017 på Skovskolen
kl. 10: Velkomst og officiel åbning af Naturens Dag
2017 ved Jagthornsblæserne, Skovskolens nyligt tiltrådte forstander, Thomas Færgeman, og skovrider,
Jens Bjerregård fra Naturstyrelsen Nordsjælland.
2 Skovskolens Spisehus
Byder på sæsonrigtig mad med lækkert kød og
pølser fra grillen, salat og hjemmebagt brød,
økologisk saft, en kold øl, kaffe og hjemmebagt
kage (MobilePay).
3

Bonnano og landskabskunst på Skovskolen

Kl. 12-12.45: Kom og hør den verdenskendte
landskabskunstner, Alfio Bonanno, fortælle om sit
kunstneriske blik på naturen og stedet. Der vises
film om tilblivelsen af det kunstværk, som Alfio
Bonanno har udført sammen med Skovskolen.
13.00: Officiel indvielse af kunstværket Embracing Spaces, som Alfio Bonanno har udført sammen med elever og lærere fra Skovskolen.

Mangfoldighed i naturen

NATURENS DAG
10/9-2017 kl. 10-15
Skovskolen, Københavns Universitet,
Nødebovej 77 A, Nødebo, 3480 Fredensborg

4 Lindebast og vikinger
Vikingeskibene sejlede med tov af lindebast.
Frederikssund Vikingeskibslaug, Sif Ege, viser,
hvordan man laver skov til tov – prøv selv.
5 Verdensarv lige her!
I 2015 blev den sydlige del af Gribskov og Store
Dyrehave udpeget til Verdenskulturarv pga. sit
parforce-jagtlandskab. Hvad er det, der er så
unikt ved dette landskab, at det er blevet værdigt
til Verdensarv? Hør den dramatiske historie.

6 Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Forslag til den nye nationalpark i Nordsjælland er
nu i høring. Området her ved Skovskolen bliver
en del af parken. Se forslaget til afgrænsning og
hør om værdier og mål for den nye nationalpark.
7 Kan du friluftstwiste?
Test din viden om friluftsliv og hør om Friluftsrådets
arbejde for at forbedre friluftslivet i Nordsjælland.

De store ørnes tilbagekomst
Kom og hør om havørn, fiskeørn og rød glentes
tilbagekomst til 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 viden om fugle og
fugleliv med hjem.
8

9 Naturens ambulance og fredninger
Mød skovens dyr, tag den store sportest og prøv
Naturtjek i skoven. Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød 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.
10 Le for livet
Leen har de sidste årtier fået en renæssance som
redskab i naturplejen, på landet, i haver og i vandløbsplejen. Leen er effektiv, uden støj og forurening
og billig i drift. Se Nordeuropas største udvalg af
leer og hør, hvad de hver især er bedst til hos
Niels Åmand fra Bakkebjerg Naturpleje.

11 Få styr på dit brænde
Hvad er forskellen på en skovrummeter, en
kasserummeter og en stak? Hvordan kløver du
og tørrer dit brænde bedst? Og her kan små og
store også selv prøve kræfter med kløveøksen
under kyndig vejledning.
12 Flækken – de studerendes blokhusbar
De studerende inviterer på ægte Skovskole-manér på hygge omkring bålet med salg af
bålkaffe, snobrød og pølser, hjemmebag samt
kolde og varme drikke – og fortæller gerne om
livet som studerende på Skovskolen (MobilePay).
13 Natur- og kulturformidling i Nordsjælland
Kom og oplev nærområdets naturskatte og kulturhistorie udfolde sig på levende og legende vis
sammen med de studerende fra natur- og kulturformidleruddannelsen på Skovskolen! Se tidspunkter for de guidede ture på tavlen ved infoteltet i
14 Beskæring af store træer

Se de professionelle træklatrere, aboristerne, udføre
træpleje i trætoppene med klatregrej og motorsav.
15 Kender du skovens træer?

Følg Aborist-stien, løs opgaverne og bliv klogere
på skovens træer.
16 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 maskinerne og lege maskinfører.
17 Bliv dus med din motorsav
Kom tæt på motorsaven med Skovskolens faglærere, der viser, hvordan du bruger den…sikkert!
Lær også lidt om kunsten ’at file en motorsav’.

18 Bliv klogere på fisk og fiskeri
Sammen med Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening kan du binde din egen flue, kaste
med fluestang, få tips til hvordan du tilbereder en
lækker fiskemenu, få svar på hvad en gydebanke
er, og hvad den bruges til. Se vores akvarier med
fisk og insekter fra åen.
19 Hvad laver en jæger også?
Besøg Hillerøds jagtforeninger og se, hvad
minken gør ude i naturen. Hvordan kan vi hjælpe
andemor, lærker og agerhøns? Få inspiration til
retter med vildt og hør jagthornsblæserne. Børn
kan bygge deres egen fuglekasse. Kom gerne og
stil flere gode jagtspørgsmål.
20 Mink og bæver i naturen

Minken er en invasiv art, der ikke hører til i den
danske natur. Derfor indfanger frivillige dem.
Bæveren derimod, der blev udryddet fra
Danmark, er nu sat ud i Nordsjælland igen.
Hør hvordan det går med begge arter.
21 Bier, livsforlængende reparation

og Kesser på slap line
Gør din have bivenlig eller bliv biavler! Slut dig til
dem der ikke accepterer el-apparaters forudbestemte levetid! Kom og hør om Nødebo Bæredygtigt!s aktiviteter, og bliv glad i låget af Kessers
løgnehistorier og musik.
22 Mangfoldighed i, på og mellem træerne
Hvordan får vi mere biologisk mangfoldighed
i skoven? Hvilken betydning har gamle træer,
døde træer og vand for skoven og for f.eks.
svampe og insekter ?

23 Platforme

29 Friluftslivs-workshop for hele familien

Med klatreseler og hjælp fra Skovskolens kyndige 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.

Lær de basale friluftsfærdigheder af de studerende på friluftsvejlederuddannelsen på Skovskolen
som fx at tænde bål uden tændstikker, bygge
bivuak, binde brugbare knob og lave primitiv og
lækker mad over bål.

24 Hør om Videnscenter for Friluftsliv og Natur-

formidling
Omkring bålet kan du høre meget mere om
vores uddannelser, kurser, forskningsprojekter og
udviklingsopgaver.

30 Trække- og rideture
Prøv en trækketur 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.

25 Livstræer

31 Arbejdende værksted med rundtømmer

Naturstyrelsen skal over de næste mange år
udpege 500.000 livstræer. I Nordsjælland er det
ca. 5000. Du kan være med til at udpege livstræerne vha. af en app på mobilen. Lær hvordan og
hvorfor.

Faglærere og elever fra Skovskolen viser værktøj
og arbejdsteknik til forarbejdning af rundtømmer,
som indgår i bygning af bord-/bænkesæt, shelters,
blokhuse og meget mere…

26 Kulsvidning

Er du min. 150 cm høj, kan du få kyndig hjælp til
at klatre på ægte skovmands-manér. Måske kan
du komme helt til tops og ringe med klokken og
nyde udsigten fra Skovskolens 25 m høje master?

Kulsviere har brændt trækul siden oldtiden. Skovog naturteknikerelever fra Skovskolen udøver det
gamle håndværk sammen med gamle oldermænd fra Aggerbo Kulsvierlaug. Se kulmilen
brænde indtil vi åbner den kl. 13.30 og leverer
hjemmelavet trækul til Skovskolens Spisehus.
27 Bue og pil

Lav din egen bue og pil, og se om du kan ramme
en hjort. Der er ingen aldersbegrænsning!
28 Mangfoldighedsspurt
Med tidtagningstutter på fingeren kan du være
den heldige vinder af mangfoldigheds-spurten.
Find flest arter på ruten på kortets tid.

32 Højt til tops i Skovskolens master

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.
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.
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