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AVNØ NATURSKOLE
Denne lille bog er en introduktion til vores tilbud 
om naturformidling.   
Du kan finde mere information på vores hjemme-
side www.avnoe.dk  
Du er også velkommen til at ringe.

Naturskolen blev indviet i 2004 og drives af 
Vordingborg og Næstved kommune
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KOM TÆTTERE PÅ 

Avnø Naturskole tilbyder sanselige oplevelser i 
naturen.
Vi har
• mange forslag til aktiviteter
• gode overnatningsfaciliteter
• kurser i naturformidling og udeskole
• grej til udlån



ILDEN
Ildens historie - kan du tænde et bål? Prøv for-
skellige metoder.
Robinsonade - find vej, fang mad, søg ly, tænd 
ild, lav mad – overlev!
Rollespil - du brænder for den gode sag. Om 
interessekonflikter og argumenter.



JORDEN
Under overfladen. Tag jordprøver og lær om 
landskabsdannelse og geologi.
Dyrespor – søg fodspor, lort og madrester. Dagen 
slutter med en god fortælling.
Insektsafari. Det kribler og krabler i det tætte krat 
og høje græs.
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VANDET
Fisken – hvordan ser den ud udenpå og indeni. 
Og hvorfor? Vi slutter med smagsprøver
Smådyr i Avnø Fjord. Vi hopper i vaders og 
undersøger livet i det lave vand
Livet i vandhullet. Fang tudser, frøer og salaman-
dre og lær om deres liv.



LUFTEN
Fugle og flyvning. Med fokus på fuglearter, flyv-
ning, fredning eller levevis.
Kunst i naturen. Skyer og lys over land skaber 
stemning og sanserne stimuleres til kreativitet.
Avnø Rundt – udfordring for krop og sind. En gå-
tur på ca. 6 km. Indholdet tilpasses dine ønsker.





FLERE MULIGHEDER
Oplev et landbrug med malkekvæg og frilands-
grise hos Landmand Søren Madsen.
Se på stjerner og galakser med Astronomisk 
Forening for Sydsjælland.
Tag til oldtiden, skyd med bue og pil eller hug 
flint med naturvejleder Flemming Alrune.
Tør du klatre og rapelle under kyndig vejledning 
af Kenneth Oksborg fra Break the Limit. 

Disse tilbud har særskilt pris.
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NATTEN ER SORT PÅ AVNØ
Hvis du aftaler mindst et naturformidlingsforløb, 
kan du opleve natten på Avnø.
Vi har plads til 70 overnattende gæster i Natur-
skolens lokaler – og mulighed for flere.



KOM VIDERE
Lær hvordan du selv kan bruge naturen i dit 
arbejde med 
• lærerplaner 
• natur & teknik
• biologi
Få hjælp og inspiration til Udeskole



GØR DET SELV
Vi udlejer grej og giver instruktion i hvordan du 
selv kan gå op opdagelse i naturen.
Natur: trækvogn og grejkasser til fugleturen, 
insektsafarien, smådyr i vandkanten og sø.
Friluftsliv: kajakker, kanoer, telte og bålgrej.

Bemærk 
• kun for grupper 
• kun indenfor normal arbejdstid



PLADS TIL ALLE
Børn fra skoler, daginstitutioner og fritidstilbud i 
Næstved og Vordingborg kommune er Natursko-
lens primære målgruppe.

Foreninger og grupper kan leje Avnø Naturcenter 
til møder eller overnatning, hvis formålet er 
natur, miljø eller friluftsliv. Overnatning kræver, 
at man modtager naturformdling.

Private fester er udelukket.



PRISEN AFHÆNGER AF
• din hjemkommune
• antal deltagere
• tidspunkt
• varighed

Priserne er særlig lave for skoler og institutioner 
fra Næstved og Vordingborg kommune.
Jo færre deltagere, jo mere får den enkelte ud af 
det – og jo billigere bliver det. 

Naturskolens åbningstid er hverdage mellem 
kl. 8 og 16. Aftaler på andre tidspunkter kan 
arrangeres.
Et normalt arrangement varer mellem to og fire 
timer.

Se gældende priser på www.avnoe.dk eller ring.



Du må ride på alle sporene



Sporene på Svinø & Avnø 
Fra Avnø Naturcenter udgår 7 spor af forskellig 
længde. De er beskrevet i en turguide, som du kan 
hente på Avnø eller på 
www.avnoe.dk



Tag med på tur
Avnø Naturcenter arrangerer jævnligt offentlige 
ture. Læs mere om aktiviteterne på 
www.naturnet.dk

Guidede ture kan arrangeres efter aftale.



Avnø Naturcenter
Der er fri adgang til naturcenteret i den sydlige del 
af tårnbygningen året rundt, døgnet rundt.

Her finder du 
• toiletter, varmt og koldt vand
• mulighed for at spise medbragt mad
• en åben udstilling om Avnøs historie
• en fantastisk udsigt fra tårnet



Sov godt i Nokkeskov 
– nu med muldlokum

Du er velkommen til at 
• overnatte 2 nætter i træk i shelterne
• slå telt op ved shelterne, indenfor de røde pæle
• hente brænde fra skovbunden og væltede træer 
• hente vand ved Naturcenterets P-plads



Shelterne kan ikke reserveres, og du må ikke køre 
derud i bil.



Luft din hund 
Din hund skal altid være i snor, når du færdes på 
Avnø. Mange fugle har reder på jorden. Hvis ikke 
de får ro, kommer der ingen unger. En løs hund 
skræmmer også harer, råvildt og bondens køer på 
marken.
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Pas godt på naturen
I yngletiden fra marts til august er det særligt 
vigtigt, at du bliver på de afmærkede spor og 
holder god afstand til sælerne i fjorden.
På www.avnoe.dk kan du finde et kort og 
regler for færdsel på halvøen og i fjorden.
• hør forårskoret af fugle, frøer og tudser 
• mærk vinden i det åbne landskab 
• se søde spættede sæler i fjorden 
• duft til engens blomsterflor



Et landskab i forandring
Avnø blev fredet i 2002 til glæde for især fugle, 
padder og sæler.  
For at genoprette den oprindelige strandeng og 
overdrev, blev drænene ødelagt i 2005 og lavvand-
ede søer opstod.
Stormfloden november 2006 brød hul i diget ved Mulvig og 
hele naturcenteret blev oversvømmet. Genopbygningen af 
naturcentret vil påvirke driften hele 2007.



Velkommen på Avnø 
– mellem himmel og hav

Avnø var i 60 år rammen for militærets 
flyveskole. I 2001 overtog Miljøministeriet 

areal og bygninger som nu forvaltes af Skov- og 
Naturstyrelsen.




