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NATURENS DAG

Bevægelse  i naturen

i  Information 
Hør om dagens program og hvordan  
Naturstyrelsen og Skovskolen bl.a. arbejder med 
naturbeskyttelse, friluftsliv, bæredygtig skovdrift, 
skovrejsning, uddannelse og forskning.

Silja laver naturtjek, bygger bihoteller, danser 
bidans, udsteder RamasjangRedder-diplomer og 
prøver kræfter med bushcraft. Kig efter Ramas-
jang-logoet i programmet.

 1  Åbning af Naturens Dag 2018 på Skovskolen  
kl. 10: Velkomst og officiel åbning af Naturens Dag 
2018 med Silja fra Ramasjang, Nordea-fondens 
direktør, Henrik Lehmann, Skovskolens forstander, 
Thomas Færgeman, og skovrider, Jens Bjerregaard, 
Naturstyrelsen Nordsjælland.

 2  Skovskolens Spisehus
Byder på sæsonrigtig mad med lækkert kød og 
pølser fra grillen, salat, øko-saft, en kold øl, kaffe 
og hjemmebagt brød og kage (MobilePay).



 3  Caminoen og hverdagens Camino 
kl. 11: Vil du have inspiration til Caminoen og 
vandring i hverdagen? Så kig forbi til gode historier 
i Gæstehuset. Her kommer Marie fra vandreblog-
gen Frie Fodspor med rygsækken på og åbner den 
og vandringens verden for jer. Du får inspirerende 
idéer til at opleve verden til fods fra Jakobsvejen i 
Spanien til hverdagens camino.

 4  Esrum-Tisvildevejen  
– en bevægelse gennem historien

Mød Esrum-Tisvildevejen, der netop er åbnet 
dette forår. En 80 km lang vandrerute, som giver 
dig mulighed for at bevæge dig gennem histori-
en og Nordsjællands skønne landsbyer og land-
skaber. Hør nærmere om den nye prilgrimsrute, 
og hvad du kan opleve undervejs. 

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

 6  Er der plads til ulve i Danmark? 
Ulven, som er top-rovdyr i den danske natur, 
vandrer til og fra Danmark. Det er en udfordring 
at have ulven i det moderne kulturlandskab, når vi 
ikke er vant til det. Hvad siger forskningen om den 
danske bestand, og hvordan foregår undersøgel-
serne?  Spørg Foreningen Ulvetid.

 7  De store rovfugles tilbagekomst
Kom og hør om havørn, fiskeørn og rød glentes 
tilbagekomst til Nordsjælland hos Dansk Ornito-
logisk 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  Kan du friluftstwiste? 
Test din viden om friluftsliv og hør om Friluftsrådets 
arbejde for at forbedre friluftslivet i Nordsjælland. 
Hør om OPLEV MERE-kampagnen. Bliv klogere på 
adgangsregler og muligheder i naturen.

9  NaturTjek med Danmarks Naturfrednings-
forening 

40.000 danskere naturtjekker allerede! Gør du? 
Hvis ikke, så mød NaturTjek - Danmarks største 
citizen science projekt om naturens mangfoldighed. 
Lær om skovens mange dyr og planter og se, om 
du kan spotte dem i naturen. Kom og hør nærmere 
om projektet, hent app’en ’NaturTjek’ og deltag i 
konkurrencen om fede præmier! 

  kl. 10.30

10 Le for livet
Leen har de sidste årtier fået en renæssance som 
redskab i naturplejen, på landet, i haver og i vand-
løbsplejen. 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 Naturens ambulance og fredninger
Kom og dyst med Danmarks langsomste dyr. 
Deltag i sneglevæddeløb og vind hæder, ære 
og præmier. Klap nogle af skovens dyr og deltag 
i quiz. Mød naturens vogtere og hør om deres 
gode arbejde.

12 Kom op i en skovmaskine
De store skovmaskiner køres frem, så du selv kan 
kravle op og lege maskinfører. Hør Skovskolens 
faglærere fortælle meget mere om uddannelser 
og efteruddannelser til skovens og naturens folk. 
Kl. 11 og kl. 13: Kan du opleve hvordan moderne 
skovarbejdere fælder træer.



13 Flækken og livet som studerende  
på Skovskolen

De studerende byder inden for i deres hyggelige 
blokhusbar, Flækken, og udenfor på hygge  
omkring bålet på ægte Skovskole-manér.  
Hør om livet som studerende til skov- og land-
skabsingeniør, have- og parkingeniør og natur- 
og kulturformidler. Salg af bålkaffe, hjemmebag, 
snobrød, pølser, kolde og varme drikke (MobilePay).

14 Natur- og kulturformidling i Nordsjælland 
Kom og byg dit eget bihotel og oplev nærområ-
dets naturskatte og kulturhistorie udfolde sig på 
levende og legende vis sammen med de stude-
rende fra natur- og kulturformidleruddannelsen på 
Skovskolen.

  kl. 11.30

15 Højt til tops i Skovskolens master
Er du min. 150 cm høj, kan du selv prøve at  
masteklatre som en rigtig skovmand. Måske kan 
du komme helt til tops, ringe med klokken og 
nyde udsigten fra Skovskolens 22m høje master?

16 Bier i bevægelse
Bier og andre insekter har det svært for tiden,  
ikke mindst denne sommer, hvor vand, blomster 
og dermed nektar har været en mangelvare.  
Når en bi har fundet et godt blomstersted, flyver 
den hjem til stadet og danser retning og afstand 
for de andre, så de kan finde vej. Prøv en bidans.

  kl. 12.30

17 Bevægelse i skoven 
Skoven er i ustandselig bevægelse, fra urskov,  
til landbrug over produktionsskov til atter at få 
mere urskovspræg. Snart offentliggøres det, hvor 
de 13.500 ny ha biodiversitetsskov skal ligge.  
En meget stor del af Gribskov skal i 2026 lægges 
ud til urørt- og anden biodiversitetsskov. Hvilke 
områder er det, og hvad betyder det for skoven? 
Skal vi have hegn og græssende dyr? Hvor vild 
skal skoven være? Kom og giv dit besyv med.

18 Nødebo Bæredygtigt!  
FN’s verdensmål og lokale bevægelser

Mød Nødebo Natur Fitness, som giver et fit-
ness-pas til træning kl. 11 eller 13. Nødebo Vikin-
gerne gør reklame for det kolde gys. Vi lodder 
stemningen for alternativ offentlig transport til Nø-
debos borgere: Kom og udfyld et spørgeskema. 
Vi vil oplyse om FN’s 17 Verdensmål for bære-
dygtighed, som alle bør kende.

19 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  
Verdensarv? Hør den dramatiske historie.



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

Medbring madkurv eller køb mad og drikke på  
Skovskolens område i løbet af dagen (MobilePay).

Naturstyrelsen Nordsjælland og Skovskolen, Københavns 
Universitet står sammen med Danmarks Naturfrednings-
forening, Friluftsrådet og en masse frivillige fra foreninger 
og organisationer i Nordsjælland bag Naturens Dag på 
Skovskolen.

20 Naturen i pædagogikken
Oplev hvordan vi bruger naturen i vores pædago-
giske arbejde på Københavns Professionshøjskole. 
Kom forbi og prøv eksempler på anvendelses-
muligheder fra rebklatring til bålaktiviteter. Få en 
snak om naturens sundhedsmæssige kvaliteter 
psykisk som fysisk.

21 Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er nu en 
realitet. I 15 år har det bølget frem og tilbage. 
Nu er den vedtaget og indviet, og bevægelsen 
går fremad. Vide mere? Så kig forbi.

22 Skovmandsklatring i træer
Med klatreseler og hjælp fra Skovskolens kyndige 
klatreinstruktører kan du prøve at klatre i træer 
som en rigtig skovarbejder…og måske nyde 
udsigten fra trætoppene? Kun for børn! 

23 Bevægelse i Naturen
Næsten som computerspil - men nu skal hele 
din krop være med. Du skal gøre det: I Laser-Run 
skyder du med elektroniske, top-nøjagtige pi-
stoler. Vi løber samtidig om kap: Skyd-løb-skyd-
løb tre eller fire runder og se, hvem der vinder. 
Bedste tid vinder. Laser-Run er de to sidste af de 
fem discipliner i Moderne Femkamp.

24 Byg en drage med luft under vingerne
Byg en drage sammen med Center for Børn og  
Natur og se, om den får luft vingerne. Du kan også 
få et lille samlesæt med hjem, hvis du hellere vil 
bygge derhjemme. 

Børn gror i natur 
Men hvilken naturoplevelse synes du, at alle 
børn skal prøve? Kom med din idé og vær med 
i konkurrencen om lækre friluftspræmier. Frilufts-
rådet trækker lod blandt de bedste idéer kl. 13. 

25 Bushcraft-workshop for hele familien
Kom og lær de basale friluftsfærdigheder af de 
studerende på friluftsvejlederuddannelsen på 
Skovskolen. Du kan fx tænde bål uden tænd-
stikker, bygge bivuak, binde brugbare knob og 
knuder eller lave primitiv og lækker mad over
bål eller Trangia.

  kl. 13.30

26 Kano, bueskydning og mini-O-løb på  
Pibergården/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), klap en hest, 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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