
8/9-2019    kl. 10-15 

Skovskolen, Københavns Universitet 
Nødebovej 77 A, Nødebo, 3480 Fredensborg

NATURENS DAG

Mærk naturen

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

 1  Kl. 10.00: Velkomst og officiel åbning 
af Naturens Dag 2019 med uddannelseschef, 
Rasmus Brodersen, Skovskolen, og skovrider, 
Jens Bjerregaard, Naturstyrelsen Nordsjælland. 

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



 3  Foredrag: Frie fodspor på caminoen 
kl. 11.00: Mød Marie fra vandrebloggen Frie 
Fodspor og mærk den magi, der drager moder-
ne mennesker til det simple camino-liv. Få også 
tips til din pakkeliste - fra det uundværlige til de 
gram, du sagtens kan spare.

 4  Den Danske Pilgrimsrute
Oplev Den Danske Pilgrimsrute, der kommer 
lige forbi Skovskolen og strækker sig 1000 km 
gennem Danmark på vej til pilgrimsbyen Santiago 
de Compostela i Spanien. 

 5  Esrum-Tisvildevejen 
 – en bevægelse gennem historien
Mød Esrum-Tisvildevejen: En 80 km lang vandre-
rute, som giver dig mulighed for at bevæge dig 
gennem historien og Nordsjællands skønne lands-
byer og landskaber. Hør nærmere om prilgrims-
ruten, og hvad du kan opleve undervejs.

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

 7  De store rovfugle vender tilbage
Kom og hør om havørn, fiskeørn og rød glentes 
tilbagekomst til Nordsjælland hos Dansk Ornito-
logisk Forening. Du kan også teste din fuglevi-
den 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  Føl på og med naturen 
Mærk naturen ved hjælp af kimslege og hjælp 
bier og andre insekter ved at lave insekthoteller. 
Vi fokuserer også på grundvandet. 

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. Legrej.dk viser 
alternative CO2-neutrale løsninger.

11  Mød skovens håndværkere
De store skovmaskiner køres frem, så du selv kan 
kravle op og lege maskinfører. Hør Skovskolens 
undervisere fortælle om uddannelser og efterud-
dannelser til skovens og naturens folk.
Kl. 11.00 og kl. 13.00: Oplev hvordan moderne 
skovarbejdere fælder træer.

12  Flækken – de studerendes blokhusbar
Oplev studielivet på Skovskolen: De studeren-
de inviterer på ægte Skovskole-manér til hygge 
omkring bålet med salg af bålkaffe, snobrød og 
pølser, hjemmebag samt kolde og varme drikke 
(MobilePay). 

13  Træernes blade
Vidste du, at hvis der ingen mennesker var i 
Danmark, ville landet være næsten dækket af 
skov? Kom og led efter fingeraftrykkene fra sko-
vens kæmper med vores blad-bingo-plade. Når 
du er færdig, kan du lave et smukt postkort med 
dit yndlingsblad – fra naturen til én du holder af.

14  Natur og kulturformidling i Nordsjælland 
Av! Aahh! Mmm! Røre, dufte, smage. Der er man-
ge måder at mærke naturen på. Sammen med 
studerende fra natur- og kulturformidleruddan-
nelsen kommer du helt tæt på naturen, når vi på 
levende og legende vis går på opdagelse.



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 og nyde ud-
sigten fra Skovskolens 22 meter høje master?

16  Bliv klog på fiskeri
Bliv klog på livet i åen og se, hvad vi har i vores 
akvarier. Her er både insekter, skaldyr og fisk 
fanget i de lokale åer. Desuden vil vi binde fluer 
og vise andre agn til fiskeri. 

17  På jagt efter parforcen 
Mærk det historiske vingesus og kom helt tæt på 
parforcejagtens ritualer, når fortællingen om de 
danske kongers halsbrækkende forfølgelsesjagt 
gennem Gribskov foldes ud. Hvad gik parforce-
jagten ud på og hvad ønskede kongen at opnå? 
Og hvorfor er en forfølgelsesjagt på en kronhjort 
overhovedet verdensarv?

18  Nødebo Bæredygtigt!
Nødebo Bæredygtigt! har bierne som tema. 
Mærk, om de finder føde, som de plejer. 
Gør din have giftfri og lad alting gro. Vi har 
fokus på FN’s bæredygtighedsmål, især mål 
nr. 15 om livet på land.

19  Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Kend din nationalpark. Nationalpark Kon-
gernes Nordsjælland er med sine 263 km2 
den næststørste nationalpark i Danmark. Her 
ligger nogle af landets største skove og søer, 
men småt er også godt! Kom forbi og hør om 
nationalparken og mød nogle af de små dyr og 
planter, som gemmer sig i nationalparkens krat 
og vandhuller.



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  Mærk naturen i en urørt skov
Hvordan kan du mærke, at skoven bliver urørt? 
Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at lave 
forvaltningsplaner for urørt skov. Bliv klogere på 
hvilke forandringer, der vil ske.

22  Byg en drage med luft under vingerne
Byg en drage sammen med Center for Børn og 
Natur og se, om den får luft under vingerne. Hør 
hvordan vi arbejder på at få flere børn ud i natu-
ren. Du kan også få et lille samlesæt med hjem til 
at bygge drage derhjemme. Børn gror i natur.

23  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!

24  Bushcraft 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. 

25 Prøv en jagtsti og se hvordan vi fanger    
en mink

Hos Jægerrådet fra Hillerød Kommune kan du 
se og høre om indsatsen mod dyr og fugle, der 
generer mennesker eller natur. Oplev hvordan vi 
fanger mink og rør ved en mink, der er gået i fæl-
den. Børnene kan prøve den spændende jagtsti 
og lære om jagt, dyr og fugle. 

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.

27  Ny naturkunst på Skovskolen
Kl. 12.30: Den verdensberømte Alfio Bonanno 
fortæller om sit arbejde med naturkunst og 
tilblivelsen af naturinstallationer på Skovskolen.

28  Indvielse af ny naturkunst på Skovskolen
Kl. 13.30: Indvielse af det nye naturkunstværk, 
som Alfio Bonanno har udført sammen med 
elever og undervisere fra Skovskolen.

Praktiske oplysninger
Bus 307 til døren fra Hillerød Station. Handicap- og cykel-
parkering på Skovskolens parkeringsplads. Bilparkering på 
Piber-sletten ved Esrum Sø.  

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

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.
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