
Naturens Dag 
8.9 - 2013   kl. 10 - 15

Vild med naturen

Skovskolen, Nødebovej 

77 A, 3480 Fredensborg

Praktiske oplysninger: Bus 307 til døren. Handicap- og cykelparkering ved Skovskolens p-plads. Bilparkering   

på Sletten ved Esrum Sø.  Naturens Dag i Nordsjælland er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 

Nordsjælland,  Skovskolen/Københavns Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og  flere 

organisationer og  frivillige.

           Husbyggeri med rundtømmer

Frisk træ og rundt tømmer er gamle byggemate-

rialer. Se hvordan vi bygger blokhuse til shelters, 

trætophuse og andre publikumsfaciliteter til 

glæde for de mange, der er vilde med naturen.

           Skovens sten

Se stenhuggeren lave ”vejviser-sten” til Gribskov.

           Brænde og stakke

Hør om brænde og dets værdi som brændsel. 

Skovhjælperne hjælper dig med at kløve brænde 

med øksen. Lær at lave de flotte brændestakke. 

           Find vej med skattejagt på O-ruten

Find vejeller lyt dig til en tur i skoven omkring 

Skovskolen. Brug din telefon, find de røde pæle 

og svar på spørgsmål om skovens dyr og planter. 

           Friluftsrådet sætter fokus på friluftsliv 

Prøv det sjove fup eller fakta-barometer, der tester 

din viden om friluftslivet i Danmark. Hør om Fri-

luftsrådets arbejde for at forbedre mulighederne 

for at dyrke friluftsliv i Nordsjælland.

           Lær din motorsav at kende

Kom tæt på motorsaven. Skovskolens faglærere 

viser, hvordan den virker, sikkert! - og lær lidt om 

kunsten ”at file en motorsav”!

           Knivfremstilling

Se en knivmager arbejde med at fremstille de 

flotte, håndlavede jagtknive.

           Natur, fredning og store vingefang

Se hvilke fredninger, der er i Hillerød Kommune. 

Hør om arbejdet i Danmarks Naturfrednings-

forening i Hillerød og DOF Nordsjælland, og om 

de store vingefangs tilbagekomst til Nordsjæl-

land. Prøv dyrequizzen!

           I kano eller kajak på Esrum Sø

Prøv en tur på Esrum Sø med vejledning fra 

Skovskolens friluftsvejlederundervisere- og stud-

erende.  ”Få varmen” i en svedhytte. Nyd en varm 

kop bålsuppe med snobrød.
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           Information og dagens program

Fra kåten er der information om programmet, og 

hvordan Naturstyrelsen og Skovskolen/Køben-

havns Universitet arbejder med naturbeskyttelse, 

friluftsliv, formidling, skovdrift, undervisning og 

forskning.

          Tema-rundvisninger på Skovskolen

I anledning af Skovskolens 50 års jubilæum kan 

du kl. 11 og 13 tage med rundt og høre om de 

sjove og skæve historier om bygninger, ud-

skæringer, træer og mennesker på Skovskolen.

          Skovskolens ”Spisehus” byder på sæson-

rigtig mad, lækkert kød og pølser fra grillen, salat 

og hjemmebagt brød. Økologisk Anton-saft, kold 

øl eller kaff e og hjemmebagt kage.

          Den lille Jagtprøve

Mærk stemningen ved jagten, Skovskolens Jagt-

forening forlægger hjortevildt. Prøv at bestå "Den 

lille Jagtprøve” med andeskydning med laser fra 

pram, jagtbueskydning og dyrekendskab.

          Nye dyr i den danske natur 

Mink, Bæver, Eghjort, Ulv og Bison - ikke alle dyr 

er lige velkomne. Hvad gør vi med dem – og for 

dem? Hør om JKF’s arbejde i Nordsjælland. Prøv 

også naturstien!

            Skovskolens 50 års jubilæumsudstilling – 

fra Skovskole til Videncenter

Oplev Skovskole-stemning med bålkaff e, skov-

miljø og ”røverhistorier” fra de gamle skovarbej-

dere med højdepunkter fra Skovskolens 50-årige 

historie og udvikling til et moderne Videncenter.

          Lindebast og smedie

Vikingeskibene sejlede med tov af lindebast. 

Frederikssund Vikingeskibslaug Sif Ege viser, 

hvordan man laver skov til tov –  prøv selv, mens 

smeden holder gang i sin esse.

          Fra æble til most - og æblenøglen

Smag og se æbler blive til most. Pometet,

KU’s genbank, der forsker i frugt, viser med 

Æblenøglen, hvordan du kan finde sortsnavnet 

på dine egne æbler. Lær om podning.

          Bier, blomster - og honning har altid 

hængt sammen. Ingen bier, ingen honning eller 

æbler for den sags skyld. Biavler Nicolai Sneeum 

har biudstyr med!

          Svampekendskab

Tag dine egne svampe med og få hjælp til 

bestemmelse af folk fra Foreningen til Svampe-

kundskabens Fremme. Hvordan de kan kendes 

og forveksles – og hvilke kan spises?

           Højt til hest og opvisning i jagtridning

Prøv en trækketur eller en ridetur i skoven – og 

se opvisning i jagtridning kl. 13 og 14 med Ride-

skolen C&C.

          Gribskov - Danmarks ældste skov

Oplev særudstillingen fra 2012 om Gribskovs 

mangfoldige historie bla. med håndredskaber, 

brugt i skovarbejdet gennem tiderne. Venligst 

udlånt af Folkemuseet i Hillerød.

          Åbent Universitet: Temaforelæsninger 

om skov, landskab, bynatur og friluftsliv

Kl. 09.30 Danmarks nye skove. Kl. 10.30 Mere 

natur i det åbne land. Kl. 11.30 Klimatilpasning i 

byen. Kl. 13.00 Naturlige valg af planter i bynatur. 

Kl. 14.00 Teamwork & Teamplay.  

         Skovparkour – startskud til Skovskolens 

Friluftseksperimentarium

Kl. 10-11.30 Se elever og undervisere fra Gerlev 

Idrætshøjskole og Street Movement gi’ den gas 

på skovparkour-banerne. Kl. 11.30 Kort parkour-

performance i forbindelse med det off icielle 

startskud til Skovskolens Friluftseksperimentari-

um. Fra kl. 12.30 Prøv kræfter med banen.

          Højt til tops i master – og sav med langsav

Få kyndig hjælp til Skovskolens klatremaster (fra 

10 år) eller prøv langsavene og konkurrér mod 

din nabo  Skovskolens teambuilding afdeling dig 

viser hvordan.

          Asketoptørre 

Er der stadig håb for ”Livets Træ”? Lær om syg-

dommen, der har bredt sig til vores asketræer.

          Høslæt – naturpleje med le

At slå med le er med til at give os en rigere natur 

og flere blomster. Frivillige laug slår flere skov-

enge. Lær også kunsten at skærpe en le.

          Træklatring

Med hjælp fra træklatreinstruktører kan du prøve 

at klatre til tops i høje træer med seler og hjelm

          Barfodsti

Sans naturen med de bare fødder. Skov- og na-

turteknikereleverne fra Skovskolen har udviklet 

en barfodssti med over 12 forskellige underlag og 

temaer indlagt. En oplevelse for både mindre og 

større børn – og voksne! 

            Søren Spidsmus’ fantastiske rejse - og 

naturen som oplevelses- og læringsrum
Kl. 10.30-12.30 Hør en fortælling og følg med i 

Søren Spidsmus’ fodspor sammen med Poul 

Hjulmann, der uddanner naturvejledere i Viden-

center for Friluftsliv og Naturformidling. Herefter 

inviteres interesserede til uformel debat om brug 

af naturen som ramme for pædagogiske meto-

der og læring. 

           Nordsjælland er Kulsvierland

Kulsvierne har brændt trækul siden oldtiden. 

Kulsvierlaugene fra Mårum og Aggebo holder 

det gamle håndværk i hævd og viser en kulmile, 

der brænder, indtil den åbnes fra kl. 13.30.

           Højt over Skovskolen 

Med sele og hjælp fra klatreinstruktører kan du 

nyde udsigten over slette, Gribskov og Esrum Sø 

fra vores platforme og huse i trætoppene ( fra 6 

år lav platform, fra 9 år høj platform).

           Vild med vild mad og svampe

Gribskov Kommune og Natur der Bevæger vil 

fokusere på svampe fra Gribskov. Du kan smage, 

tegne og røre!

           Naturforhindringsbane 

Op over, ned under, rundt om med helt nyt 

fingertut-tidstagningsudstyr. Prøv det!

           Topkapning med motorsav, træfæld-

ning og udkørsel af træ. 

Oplev moderne skovarbejdere arbejde med at 

topkappe træer, fældning, udkørsel og flytning af 

træet med maskiner. I pauserne kan du prøve at 

lege maskinfører.

           Flækken – de studerendes blokhus-bar

Her er ild i bålet med hyggelige aktiviteter - hør 

om livet som studerende. Salg af pølser/brød, 

kage og kolde og varme drikke (overskuddet her-

fra går til de studerendes studietur til udlandet).

           Det Grønne Motionsrum

Tag familien med ud i det grønne, bevæg jer og 

få energi og livsglæde. Kræftens Bekæmpelse, 

Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Astma- og Al-

lergiforeningen, Diabetesforeningen og Hillerød 

Kommune sætter fokus på bevægelse i Hillerøds 

skønne natur. Kom og bliv inspireret!
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