Værd at opleve

Praktiske oplysninger

1. Myretuen er et Bynaturrum, der er inspireret af naturens mange myresamfund. Myretuen er både et rum til
formidling og et sted hvor man kan hente forslag til
besøg i naturen. Uden for Myretuen er en række myrestier, der binder området sammen.
2. Skuret er udgangspunktet for sundhedssporet. Her
kan man beregne sit kondital efter en løbetur.
3. Bistaden er det store samlingspunkt for rigtig mange
aktiviteter. Her er en overdækket bålhytte, bord- og
bænkesæt, Tarzanbane, små høje til leg, hængekøjer
og meget andet.
4. Infoskur med oplysninger om de forskellige aktiviteter
og arrangementer på Nordre Fælled. Infoskuret fungerer
også som venteskur for de der skal med bussen.
5. Tudsesøen er et formidlingsvandhul, hvor man kan
se og undersøge livet i en lille sø. Her er der også mulighed for at sejle med små modelbåde, der kan løbes på
skøjter i de kolde vintre og mange andre ting.
6. Den indhegnede hundeskov er legeplads for hunde
i alle aldre og størrelser. Her kan man tage snoren af
hunden og lade den lege med de andre hunde uden, at
bekymre sig om de forsvinder ud i området.
7. Shelterpladsen er for de der vil overnatte i naturen
under tag. Her er også en bålplads og et lille multtoilet.
8. Landskabshøjen Billen giver ikke blot en fantastisk
udsyn over det meste af Nordre Fælled, men er også et
fint sted at lege, motionere eller måske blot ligge på
ryggen og se på himlen.
9. Tjørnesletten er smukkest i juni. Her blomstrer de
mange tjørnebuske og er et paradis for insekter. Kreaturerne passer Tjørnesletten, så her er ikke adgang for
mennesker.
10. Baileysøen hedder sådan – ikke fordi farven på
vandet ligner en bestemt likør – men fordi her øvede
ingeniørtropperne sig på at lægge broer over vandet.
Disse broer af let konstruktion med stor bæreevne
kaldes for Bailey broer.
11. Hundeskoven er en meget benyttet del af Nordre
Fælled, ikke mindst af hunde - og deres ejere. Her kan
hundene løbe uden snor, men de skal altid være under
opsyn og under fuld kontrol.

Nordre Fælled er på ca. 140 ha med en blanding af store
åbne græsarealer og mindre partier med skov. Nordre
Fælled benyttes først og fremmest til friluftsliv.
Der er et handikapvenligt toilet ved
Myretuen og et multtoilet ved shelterpladsen.
Hunde skal holdes i snor. Der er to hundeskovsarealer på Nordre Fælled; en indhegnet mindre
hundeskov og et større areal, der ikke er indhegnet. I hundeskov kan man slippe hunden fri, men
man have fuldt kontrol over sin hund.
Der er parkeringspladser flere steder i udkanten
af Nordre Fælled.

Nordre Fælled
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Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk
eller på www. Facebook.com/NFvenner
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Indhegnet
hundeskov

Hundeskov

Vandrerute

Skovvej,
kørsel ikke tilladt

Offentlig vej
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