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www.naturstyrelsen.dk

Samarbejdsparter:

Natur & Viden · Mus

sjov i Naturen · skattejagt

Natur Fitness · eNglehop

træ Bingo · sitka

VildNisset
post a
N56 51.267 e9 28.711

Start siddende på hug med forskudte fødder og 
fingerspidserne støttende på hver side af krop-
pen. 

Spring så højt op i luften som du kan med armene 
strakt over hovedet. 
Sæt af skiftevis med venstre og højre ben. 
Gentag så mange gange du kan nå i et minut. Hold 
herefter 2 min. pause og kør på i ét minut mere. 

Der er mus alle vegne. En hunmus kan fra den er 
fem uger gammel få unger. På et år kan den få 3 - 
6 kuld  med op til 8 unger i hver. Hvis der er mad 
og gemmesteder nok, kan der være mere end 
100.000 mus på et område, svarende til en fod-
boldbane. 

Mus er mad for mange dyr - og en vigtig del af 
fødekæden. Musens fjender er bl.a. ræven, græv-
lingen, skovmåren, lækatten, men også rovfugle 
som musvågen jager musen.

Vidste du...
At musens tænder på 1½ år er slidt ned og den dør.
At musen spiser 3/4 -dele af sin egen vægt på et 
døgn.
At en muse-bøg er en masse bøgetræer som 
stammer fra et glemt forrådskammer.

Find 5 blå, røde, grønne eller brune ting i naturen.
Find ting, der begynder med S o.s.v.

Sitkagran plantes i stigende grad, hvor der tidli-
gere blev brugt rødgran. Den kan  blive op til 40 
meter høj og er vores mest hårdføre og robuste 
gran. Den er tilpasset det salte kystklima, men ses 
faktisk overalt i landet. Desuden er det den nåle-
træart, der klarer sig bedst på fugtig bund. 
Sitkaens nåle er grønne på oversiden og sølvgrå 
på undersiden og meget stikkende. Barken er ka-
rakteristisk ved fra 20- års alderen at skalle af i fla-
ger.

Naturlig hjemmehørende: I det vestlige Nordame-
rika. 

andvendelse:
Sitkagran bruges til bygningstømmer, kassetræ, 
papir og flis.

Vidste du...
At Sitkaen kan slås ihjel af Jættebarkbiller. Træer 
der er angrebet kan kendes på små huller og lar-
vegange under barken.

opgave: 
Find hen hvor mus bor.
Se efter musegange, huller og kogler.



Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk

Samarbejdsparter:

Natur & Viden · EgErN

Sjov i Naturen · EgErNlEg

Natur Fitness · MaVEbøjNiNgEr

Træ bingo · glaNSbladET Hæg

graVHøjEN
PoST b
N56 51.224 E9 29.062

Tegninger: Bettina Reimer

Placer benene i spænd mellem de to stammer og 
løft overkroppen til 45 grader. ”Six-pack øvelsen” 
kan også laves direkte på skovbunden evt. med en 
hjælper til at holde fødderne. Her trænes mave og 
lårmuskler.
Varier eventuelt med siderotation så også de skrå 
mavemuskler bliver trænet.

Egernet bor i trætoppene, hvor den har indrettet 
flere reder tæt inde ved træets stamme.
Den lever så godt som udelukkende af planteføde, 
men plyndre også fuglereder for æg og unger. 
Den kan springe op til et par meter fra træ til træ. 
Når den svæver gennem luften bruger den halen 
til at styre med.

Vidste du...
At i danmark findes både røde, sorte, brune og grå 
egern.
At egernet er det eneste pattedyr i Danmark, der 
kan løbe ned ad en træstamme.

Alle deltagere på nær én, der udnævnes til skov-
mår, står som egern, ved hver deres træ. Det gæl-
der om at bytte træ.
Deltagerne bytter træ ved at få øjenkontakt med 
et ”andet egern” og derefter bytte plads. Det gæl-
der for skovmåren om, at fange deltagerne, mens 
de bytter træ. Når skovmåren fanger et egern, byt-
tes roller.

Glansbladet Hæg kaldes også ”Sildig Hæg”. Det er 
et nøjsomt træ, som tidligere blev benyttet i he-
deplantagerne. Den liver op med sine skinnende, 
blanke, mørkegrønne blade og røde/sorte sten-
frugter. 

Naturlig hjemmehørende: I det østlige Nordame-
rika

anvendelse: 
Glansbladet Hæg importeres fra østamerikanske 
skove som ”amerikansk kirsebær” og bruges til 
f.eks. møbler og køkkenskabe.

Vidste du...
At blade og bark er giftige, men den  inderste bark 
bruges medicinsk som fordøjelsesfremmende, 
beroligende og slimløsende naturlægemiddel.
At i de offentlige skove er man nu ophørt med 
plantning af arten, idet den fortrænger hjemme-
hørende buske og kun ædes af enkelte dyr.

opgave: 
Find kogler med ædemærker fra et egern.



Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · RådyR

Sjov i Naturen · TuSiNdbeNeT

Natur Fitness · ARmhæVNiNg FRA bom

Træ bingo · RødgRAN

dyReSkjul
PoST c
N56 51.119 e9 28.672

Tegninger: Bettina Reimer

Udfør armhævninger med både forlæns og bag-
læns push-up.

Rådyret er vores mindste hjort og vidt udbredt 
over hele Danmark. Den lever i skove og skovbryn 
- gerne på steder, hvor der er tæt krat den kan 
gemme sig i. Rådyret har levet i Danmark lige så 
længe som mennesket.

Rådyret er aktivt og vågent både om dagen og om 
natten - og du kan især støde på det ved solop-
gang og solnedgang. Når de skal ud for at søge 
føde, følger de nogle næsten usynlige stier de har 
lavet – også kaldet veksler. Hvis du er heldig, kan 
du finde rådyrets sæde - der hvor den hviler sig og 
tygger drøv. Det er en lille fordybning i skovbun-
den. Prøv at lægge dig ned og undersøg sædet 
nøje - måske kan du finde hår eller ekskrementer.

Vidste du...
At om vinteren æder rådyr bl.a. knopper og kviste 
fra træer. 
At rådyrerne er drøvtyggere, som mangler for-
tænderne i overmunden, derfor er dens bid på 
træet flosset. 

Find en lang kæp. Aftal en spændende og udfor-
drende bane gennem skoven. Der kan gås både 
forlæns og baglæns.

Rødgran er Danmarks mest almindelige skovtræ 
og indførtes i 1730. Ca. 33 % af det danske skovareal 
er dækket af Rødgran. Desværre bliver rødgranen 
her i landet alvorligt angrebet af svampen Rodfor-
dærver, der forårsager forrådnelse fra stammens 
rodnet og opefter. Dette samt særlig sårbarhed 
overfor stormfald har bevirket at rødgranen bliver 
plantet i mindre omfang end tidligere.
Det kan blive op til 40 meter højt og ca. 100 år. 

Naturlig hjemmehørende: I nord, mellem og syd-
østlige Europa.

Anvendelse: 
Rødgran bruges til fremstilling af papir, bygnings-
tømmer, spær, brædder, emballagetræ og juletræ.

Vidste du...
At navnet gran er et gammelt nordisk ord som 
egentlig betyder fiskeben. Hvorfor tror du, man 
har valgt det?

At det første juletræ i Danmark var en Rødgran. 
(1804).

opgave: 
Prøv at følge en veksel - måske leder den dig 
til flere spor - eller måske hen til et rådyr.



Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · HærVejeN

Sjov i Naturen · PiNdeøVelSe

Natur Fitness · SteP På træStamme

træ Bingo · GraNdiS

HærVejeN
PoSt d
N56 51.059 e9 28.311

Tegninger: Bettina Reimer

Step op og ned på træstammen skiftevis med høj-
re og venstre ben først.
Du kan variere øvelsen i tempo. Her styrkes ben 
og koordineringsevne.

Hærvejen er det moderne navn for det gamle 
vejforløb på langs ad Jylland. Hærvejen blev bl.a. 
brugt til at transportere soldater op gennem Jyl-
land. Derfor opførte beboerne omkring vejen 
fæstningsværker og diger som beskyttelse. Disse 
findes stadig flere steder i nærheden af Hærvejen. 
Navne som Oksevejen og Studevejen som Hærve-
jen også kaldes, hentyder til den handel, der fore-
gik mellem Jylland og landene mod syd. Kød var 
en vigtig vare, som danskerne kunne bytte med 
mere eksotiske varer sydfra. Studedrift fra Dan-
mark kunne fylde en hel del på vejen, da det var 
mest rationelt at vente med at slagte dyrene, til de 
nåede frem til bestemmelsesstedet. 

Vidste du...
At hærvejen i middelalderen var en pilgrimsrute 
mod Santiago de Compostela (Spanien), Trond-
heim (Norge) og Rom (Italien).

To pinde placeres mellem deltagernes pegefingre. 
Armene føres ud og ind, til siden, der bøjes ned i 
knæ og op på tå. Til sidst udføres øvelserne med 
lukkede øjne.

De højeste træer, i plantagen, du kan se er Grandis. 
Det er et hurtig voksende træ som ingen anden af 
vore ædelgranarter. Stammen på lidt ældre træer 
er forsynet med store blærer fyldt med harpiks, 
som lugter af terpentin. 

Naturligt hjemmehørende: I det vestlige Nord-
amerika.

anvendelse: 
Grandis er af ringere kvalitet end rødgran, men 
bruges til det samme, som f.eks. bygningstømmer, 
spær, planker, brædder og emballagetræ.

Vidste du...
At Grandis først får kogler på halvgamle træer. De 
er meget små og sidder i reglen godt skjulte i top-
pens allerøverste del. 

opgave: 
Find ud af hvilke træer, der er plantet langs 
hærvejen.
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · Vildtpleje

Sjov i Naturen · put NatureN i eN poSe

Natur Fitness · BrydNiNg

træ Bingo · SkoVæBle

SkoVBryNet
poSt e
N56 50.841 e9 28.383

Tegninger: Bettina Reimer

I bedste Robin Hood og Lille John stil, brydes to og 
to, indtil den ene træder på jorden.

Blandede træer og buske i skovbrynet yder læ, 
fødemuligheder, skjul og overnatningspladser for 
vildtet. Derudover er skovbrynet også til stor gavn 
for en lang række af skovens øvrige dyr som fugle, 
insekter, padder og krybdyr. 

Vidste du...
At skovbryn også indeholder mange træer og bu-
ske med frugter, som kan spises af mennesker.

Kom ting fra naturen i en pose. 
De øvrige personer skal føle og efterfølgende fin-
de tingene i naturen.

Skovæble eller Skovabild er vildtvoksende i skov 
og krat og er en stamform til flere af vore gode, 
dyrkede æblesorter. Blomstrer sædvanligvis vold-
somt, og bærer mange små grønne sure æbler, 
som vildt og kreaturer gnasker i sig med velbehag. 
Skovæblets små kviste og grene er i vinterhalvåret 
meget værdsat af både hjortevildt og harer 

Naturlig hjemmehørende: I Danmark.

Vidste du...
At æblerne giver en fin smag på snaps.
At blandes de med røn, kan der laves en fremra-
gende gelé. 
At mange ”vildt” voksende æbletræer stammer 
fra et henkastet æbleskrog.

opgave: 
Hvor mange forskellige buske og træer kan I 
finde.



Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · MyretueN

Sjov i Naturen · gæt og faNg

Natur fitness · rygbøjNiNger

træ bingo · SkoVfyr

MyretueN
PoSt f
N56 50.964 e9 27.886

Fyrtræets han-blomst

Tegninger: Bettina Reimer

Læg benene i spænd mellem de to stammer. 
Spænd op i maven og løft overkroppen mod vand-
ret.

Det er det nederste af ryggen der trænes.

En myretue er typisk en masse grannåle, samlet i 
en stor bunke. Hvis du kigger bedre efter kan du 
se, at hver lille grannål er lagt meget omhyggeligt, 
og på en måde som lukker tuen og gør at regnen 
vil løbe  væk og ikke ind. Det er den røde skovmy-
re der bygger de store tuer.

Tuen ligger på et lunt og solrigt sted – og tit i nåle-
skov. Den kan rage op til 1 ½ meter op over jorden 
– og samtidig har myrerne også gravet en under-
jordisk del, der kan gå 1 meter ned i jorden under 
tuen. Inde i tuen er der masser af gange og hul-
rum.

Myretuen er fuld af myrer. De myldrer frem og til-
bage og ordner forskellige opgaver. Nogen repa-
rerer tuen. Andre er på vej ud eller ind med føde. 
Nogen fodrer larverne. Nogle forsvarer myretuen 
mod ubudne gæster. Og allerinderst i de store 
røde skovmyrers tue ligger den store dronning og 
lægger æg. 

Vidste du...
Der kan være 100.000 myrer i en tue.

Deltagerne deles i to hold, der stiller sig på hver 
deres række overfor hinanden, indenfor et af-
grænset område. Det ene hold bliver enige om 
et dyr, som de tænker på. Det andet hold skal nu 
gætte, hvilket dyr der tænkes på. Der må stilles ja/
nej spørgsmål.
Når holdet, der gætter, finder det rigtige dyr, skal 
de prøve at fange det andet hold, som skal nå i sik-
kerhed bag en fastsat linie. De der fanges inden 
målet, skal nu over på det modsatte hold. Holdene 
skiftes til at skulle fange. Der fortsættes evt. til alle 
er på samme hold.

Skovfyr er et nøjsomt træ, som trives godt på san-
det jordbund. Efter istiden var de første træer Bir-
ketræer, derefter kom Skovfyren for ca. 10.000 år 
siden. Skovfyren kan blive op til 30 m højt og op til 
250 år gammelt.

De gamle Skovfyr har en grov og furet bark, som 
sprækker op i tykke flager, (ligner krokodilleskind). 
Barken i toppen kan være rødlig. 

Fyrtræets kogler er hunblomster, der efter bestøv-
ning med gult pollen fra fyrtræets hanblomster 
udvikles til kogler.

Naturlig hjemmehørende: I Europa

anvendelse: 
Bruges til fremstilling af tømmer, gulve og møbler.

Vidste du...
At man i gamle dage brugte tynde stykker af Skov-
fyr som lys – ”Fyrstikker” forløber for tændstikker.
At rav er ca. 40 mill. år gammelt hærdet harpiks 
fra fyrretræer? 

At friske fyrreskud indeholder store mængder C-
vitamin?

opgave: 
Find en blå blomst og træk den hen over my-
retuen, så myrerne angriber blomsten. Hvad 
sker der med den blå farve? (pas godt på my-
retuen, ødelæg den ikke).



Miljøministeriet
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www.naturstyrelsen.dk

Samarbejdsparter:

Natur & Viden · Dyr Der flyVer

Sjov i Naturen · Vælte piND

Natur fitness · ArmbøjNiNger

træ bingo · eg

flyVerSkjulet
poSt g
N56 50.981 e9 27.412

Tegninger: Bettina Reimer

Her er det ”push ups”. Hvis den er for svær, kan 
man støtte på lårene, er det for nemt så lav den 
med klap eller én hånd!
Der trænes primært de øverste brystmuskler men 
også skuldre og arme.

Musvågen er den mest almindelige rovfugl i Dan-
mark. Den ses tit på hegnspæle langs vejene eller 
når den ”muser” (står stille i luften) spejdende ef-
ter mus fra luften. 
Rovfuglene er tit udsat for ”mobning” fra specielt 
krage og skader, som jagter den i luften.

Mange rovfugle bruger, ligesom svævefly, de op-
strømmende varme vinde (termiske vinde), der 
opstår når solen har opvarmet jordoverfladen. På 
denne opdrift kan både fugle og svæveflye stige 
opad og således ”tanke op” til den videre flyvning. 

Vidste du...
At fuglenes skellet består af lette knogler med hul-
rum.
At fuglenes forfædre er dinosauerne

Materialer: Én kævle og en pind til hver deltager. 
(Find selv tingene i skoven.)

Gruppen deles op i to hold. Kævlen bliver
sat op tre til fem meter fra deltagerne.
Hvert hold skiftes til at kaste og det gælder om 
at vælte kævlen, med sin egen pind. Hvis kævlen 
væltes, rejses den op igen.

Eg har været i Danmark i ca. 7000 år.
Egetræet bliver normalt 400 – 500 år gammelt. 
Men det kan blive meget ældre. Kongeegen, der 
er det ældste egetræ (og det ældste levende væ-
sen i Danmark) er nok omkring 1500 år. Den bliver 
normalt op til 20-28 meter høj. 

Naturligt hjemmehørende: I Danmark og store 
dele af vesteuropa

Anvendelse: 
Egetræet anvendes til fremstilling af møbler, gul-
ve, vintønder, bindingsværk, hegnspæle og skibe.

Vidste du...
At frugten af Eg og Bøg kaldes Olden og er en vig-
tig fødekilde for mus, duer, skovskader og egern.
At hvis du blander saft fra egebladets galler med 
Jernvitriol, får du blæk som din tipoldefar lavede 
det.
At 800 insektarter er knyttet til egetræet som le-
vested.
At man skulle bruge 2000 store egetræer til et 
eneste krigsskib for 200 år siden. Derfor var der 

næsten ingen store egetræer i Danmark omkring 
år 1800.

opgave: 
Det er ikke kun fugle som bruger vinden til at 
flytte sig med. Træers frø har også tit ”vinger” 
så frøet kan spredes med vinden. Prøv at fin-
de eksempler i skoven.
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · Træer

Sjov i Naturen · ”SToleleg”

Natur Fitness · STå på hæNder

Træ Bingo · BØg

lØVSkoVeN
poST h
N56 51.074 e9 26.999

Tegninger: Bettina Reimer

Stå på hænder op ad et træ, eller hjælp hinanden. 

Bøj evt. i albuerne, hold ben og ryg strakt. Varier 
eventuelt vinkelen til træet. Ved at sætte fødder-
ne længere ned på stammen og flytte hænderne 
længere ud, bliver det nemmere at udføre øvel-
sen. Det er mest skuldrene som trænes, men også 
arme og mave.

Træet vokser i tykkelsen ved hvert år at lægge en 
ny årring på. Lige under barken findes et lag af 
celler der kaldes vækstlaget. Cellerne i vækstlaget 
deler sig - og danner den nye årring. Vækstlagets 
celler danner både ny bark (udad) og træ (indad).

Sommeren igennem vokser træet kraftigt i tykkel-
sen, og danner det lyse vårved. Hen på efteråret 
aftager væksten og træet danner det mørkere 
høstved. 

Nogle år vokser træet betydeligt mere end andre 
år. Det kan skyldes særligt godt og fugtigt vejr el-
ler måske, at der er blevet tyndet ud i skoven, så 
træet har fået mere lys og plads. 

Vidste du...
Hvert forår begynder træerne at vokse igen. Solen 
skinner – og når bladene springer ud begynder fo-
tosyntesen. De sukkerstoffer, der dannes ved bla-
denes fotosyntese bruges blandt andet til at gøre 
træet tykkere. 

Stolene er byttet om med træstubbe. Der er en 
træstub mindre end deltagere. Deltagerne lave en 
rundkreds og den, der ingen stræstub har, står i 
midten. Ved signal bytter alle træstub. Midterman-
den forsøger ved hvert skift at erobre en træstub.

Bøgetræet er det mest almindelige løvtræ og  er 
også Danmarks nationaltræ. Den kom først til 
Danmark for 3000 år siden og dermed en af de 
seneste ankomne løvtræarter.
Bøg kan blive op til 25 til 30 meter højt og 350 år. 
17 % af det danske skovareal er dækket af Bøg.

Naturligt hjemmehørende: I Danmark og mellem 
Europa

Anvendelse:
Bøg anvendes til møbler, brænde, gulve, skære-
brædder og ispinde

Vidste du...
At Bøgetræet smider 200.000 blade hvert år. Et 
stort bøgetræ suger 125 liter vand op på et døgn 
mens det vokser.
At bøgens frugter hedder bog.

At tidligere satte man svin på olden, dvs. at frug-
terne af Bøg blev brugt som dyrefoder i skovene.
 

opgave: 
Find det ældste træ, som er fældet ved at tæl-
le årringe på træstubbene i skovbunden.
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · Gedeblad/kaprifolie

Sjov i Naturen · ”SkoVkriG”

Natur fitness · SpriNG oVer Stammer

træ bingo · røN

SkoVliaNeN
poSt i
N56 51.188 e9 27.266

Tegninger: Bettina Reimer

Spring på så mange forskellige måder som muligt 
over stammerne.

Vild kaprifolie er Danmarks eneste lian, hvis slyn-
gende vækst giver skoven et urskovsagtigt præg. 
Kaprifolien er for blød til selv at stå op, så den er 
nødt til at slynge sig om træer og buske for at 
komme op i lyset og blomstre.
Blomsten er om dagen næsten lugtløse (undta-
gen i regnvejr). 
Om aftenen dufter den stærkt for at tiltrække 
natsværmere, der på svirrende vinger, står foran 
blomsten for at suge honning. 

Vidste du...
At kaprifolien kan ”kvæle” det træ den slynger 
som omkring.

Gruppen opdeles i 2 hold. Det ene hold har tørklæ-
de omkring armen. Hvert hold laver en fane, der 
skal kunne genkendes af det modsatte hold. 

Et område afgrænses, og hvert hold tildeles en 
base, i hver sin ende af området, hvor fanen sæt-
tes. Når fanen er sat, må den ikke flyttes af eget 
hold, kun beskyttes.

Før krigen går i gang, skal man vælge, hvad hol-
dene skal bruge som våben. Der kan f.eks. vælges 
snebolde, grankogler eller berøring. 

Det gælder om at erobre modstandnes fane, og 
føre den hjem til egen base, uden at dø. Bliver man 
skudt/ramt/rørt er man død. 

For at komme ind i legen igen, skal man gå tilbage 
til egen base, hvorefter man er i live igen. Hvis man 
dør med modstanderens fane, sættes den tilbage 
i basen og man løber ned og bliver genoplivet i 
egen base. Krigen er slut, når fanen er erobret og 
bragt til egen base

Røn findes overalt i Danmark, spredt af solsorten, 
som spiser de flotte røde frugter om efteråret. 
Røn bliver mellem 10 og 15 meter høj og ca. 50 år.
Rønnebær indeholder flere C-vitamin end i citro-
ner. Røns latinske navn aucuparia betyder ”til at 
fange fugle med”

Naturligt hjemmehørende: I Danmark

anvendelse: 
Til fremstilling af tommestokke, dreje,- og billed-
skærearbejde, som naturlægemiddel mod for-
stoppelse, i rønnebærgelé.

Vidste du...
At rønneblomster lugter meget grimt.
At du kan samle rønnebær og sætte dem på en 
kæde, tørre den og hænge den ud som fuglefoder 
til vinter.

opgave: 
Kaprifolien følger solens rotation når den vok-
ser rundt om f.eks. et træ. Den kan være med 
til at forme de omslyngende træer, så de no-
gen gange helt kan få proptrækkerfacon.
Hvilken vej drejer kaprifolien om træet når 
den følger solens rotation? 
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · Fugle i Nål- og løVskoV

sjov i Naturen · NaturbiNgo

Natur Fitness · armbøjNiNger

træ bingo · Hyld

bøgeskoVeN
Post 5 og j
N56 51.431 e9 27.952

Tegninger: Bettina Reimer

Her kan du udføre tre former for armbøjninger. 
Med fødderne på stammen, hænderne på stam-
men og den nemme, hvor du placere hofte/lårer-
me på stammen.

Der trænes primært de øverste brystmuskler, 
skuldre og arme.

Hvis man gerne vil se eller høre fugle i skoven er 
det en god idé at finde et sted, hvor løv- og nåle-
skov støder op til hinanden, da der her er størst 
chance for at se og høre forskellige fugle.

Vidste du...
At Havesanger, Munk, Blåmejse, Musvit, Grønirisk, 
Bogfinke og Skovdue har det fint i løvskovsområ-
derne. 

At Gransanger, Sortmejse, Topmejse og Fuglekon-
ge dominerer i den mørke nåleskov. 

Hver person eller hold, finder pinde i skovbunden 
og lægger dem på jorden så de danner en bingo-
plade med 9 felter, hvorefter man finder indhold til 
hvert felt i naturen. 

Herefter byttes der plade og deltagerne går på 
jagt efter indholdet på den nye bingoplade. Hvem 
bliver først færdig ?

Hyld er en af de mest almindelige buske som vi 
elsker og bruger mest. Den kan blive op til 8 me-
ter høj. Hylden trives godt i næringsrig jord og ses 
derfor tit i nærheden af møddinger og hønsegår-
de m.m. 

Naturlig hjemmehørende: I Danmark

I gamle dage troede man, at der levede bittesmå 
hyldefolk ved hyldetræets rod og man fortalte om 
en Hyldemor, der boede mellem bladene i træets 
krone. Man mente, at ”hvor hylden ej vil gro, kan 
mennesket ikke bo” og at man altid skal huske at 
takke Hyldemor for hendes gaver.

anvendelse:
Blomsterne kan anvendes til både hyldeblomst-
saft og i pandekager. De modne bær bruges til 
hyldebærsuppe.

Vidste du...
At hyldebuskens blade, bark og ukogte bær er gif-
tige 
At du kan blive hyldeskudt og skør hvis du sover 
under en hyldebusk

opgave: 
Hvor mange forskellige fuglestemmer kan I 
høre ? 
Prøv at søge efter de forskellige fuglestem-
mer, hvis du har en  smartphone med.
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · GraVhøj blåbær/tyttebær

Sjov i Naturen · KroNeGemme

Natur Fitness · beNSViNG Ved Stor StammeN

træ bingo · birK

blåbærhøjeN
PoSt 4 oG K
N56 51.474 e9 28.183

Tegninger: Bettina Reimer

Placer hænderne parallelt på enden af stammen. 
Hop med underkroppen fra side til side, uden at 
flytte hænderne.

Arme og lår trænes

Gravhøjene i Jenle stammer fra sen stenalder til 
bronzealderen. Gravhøjene er begravelsesplad-
ser, brugt fra den tidligste bondestenalder frem til 
overgangen til kristen tid i slutningen af vikingeti-
den. Højene ligger som små, udyrkede oaser med 
et varieret plante- og dyreliv. Her kan man stadig 
finde mange plante- og dyrearter, hvis levesteder 
gradvis forsvinder. Det gælder f.eks. arter tilknyt-
tet tørre enge og overdrev, som i dag har svært 
ved at klare sig. 

Vidste du...
At er gravhøje, som er over 3 meter høje stammer 
fra bronzealderen.

At en enkelt høj kan rumme flere forskellige plan-
tesamfund inden for et lille areal. På sydsiden vok-
ser tørke- og varmetålende planter, mens der på 
nordsiden findes planter tilpasset et klima med 
høj luftfugtighed.   

En fanger tæller til 100 på et aftalt sted, mens 
de andre deltagere gemmer sig. Når fangeren er 
færdig med at tælle, skal personen ud at finde de 
andre. Hvis fangeren ser en, skal han hurtigt løbe 
hen til det aftalte sted og sige: ”1-2-3-krone for Pe-
ter”, mens Peter samtidig skynder sig at løbe hen 
til det samme sted, for at nå at sige: ”1-2-3-krone for 
mig selv” før fangeren når det. 

Når fangeren er væk fra det aftalte sted, skal man 
skynde sig at løbe hen og sige: ”1-2-3- krone for 
mig selv” før fangeren når at komme tilbage og 
sige det. Den sidste person skal, når han/hun lø-
ber hen til stedet, sige: ”1-2-3-krone for mig selv og 
alle”. Hvis han/hun når det inden fangeren, er alle 
dem er som er blevet fanget frie, og fangeren skal 
være fanger igen i næste runde. Hvis han/hun ikke 
når det er det den første som blev fundet, som skal 
være fanger. 

Den første skov efter istiden var en birkeskov. I 
Danmark findes to arter af Birk – Dunbirk og Vorte-
birk. Dunbirkens blade og grene har let behåring, 
hvor vortebirken har glatte blade og grene med 
vorter.

Birketræet kan blive op til 25 – 30 m højt med en 
tykkelse på ca. ½ m i diameter.
Birken kan blive op til ca. 100 år.

Naturligt hjemmehørende: I hele Danmark

anvendelse: 
Birk anvendes til brænde og møbler.

Vidste du...
At et mellemstort birketræ kan sætte 30 millioner 
frø på et år.
At Birk kan have nogle sære ”reder” i toppen af 

træet – man kalder dem heksekoste. Det er en 
svamp, der får kvistene til at vokse i alle mulige 
retninger.

opgave: 
Hvilke spiselige bær gror på henholdsvis syd- 
og nordsiden af gravhøjen.
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Samarbejdsparter:

Natur & Viden · RæVe-gRæVliNgegRaVeN 

Sjov i Naturen · RæVeN efteR muSeN

Natur fitness · Slalomløb

træ bingo · alm. ædelgRaN

RæVegRaVeN
PoSt 2 og l
N56 51.339 e9 28.611

Tegninger: Bettina Reimer

Slalomløb mellem træer 
I en tæt bevoksning laves en lille slalombane, hvor 
der kan siksakes mellem træerne. Konkurer mod 
hinanden eller løb på tid. 

Ræven tilhører hundefamilien og er det mest al-
mindelige rovdyr i Danmark. Ræven er nataktiv 
og går på jagt, hovedsagelig efter mus, men også 
harer, fasaner og rålam. 
 
Vidste du...
At der også lever mange ræve i byerne
At ræveungerne klarer sig selv, når de er et halvt 
år gamle. 

Grævlingen tilhører mårfamilien og er Danmarks 
tungeste rovdyr (op til 20 kg.).
Grævlingen er nataktiv. Dens foretrukne føde er 
regnorme (ca halvdelen af dens føde). Disse er let-
test at fange om natten, hvor regnormene kom-
mer op af jorden. Grævlingen spiser også mus, 
insekter, majs og havre.

Vidste du...
At grævlingen har Danmarks længste klør 
At et kuld grævlingeunger godt kan have flere 
fædre.

”Ræven” får bind for øjnene og står i ”en hule”, 
gerne omgivet af kviste og visne blade. De øv-
rige deltageres opgave er at være mus og snige 
sig hen mod ræven, uden at blive hørt. Når ræven 
hører en lyd, peger den mod det sted, hvor lyden 
kommer fra. Er man blevet udpeget, er man død, 
og skal stå stille til legen er færdig. Legen afsluttes 
enten ved at alle musene er ”blevet ædt” eller ved, 
at en af musene når hen og kan røre ræven.

Alm. Ædelgran hører til ædelgranfamilien som 
kendes ved dens bløde nåle og opretstående kog-
ler, der falder fra hinanden og frøspredes. De før-
ste Ædelgranner blev plantet i Danmark i 1765.

Kronen på lidt ældre ædelgraner bliver flade for-
oven, fordi topskuddet aftager i vækst, medens 
sidegrenene fortsætter med at gro. Træet skiller 
sig derfor allerede på lang afstand ud fra de fleste 
andre nåletræer, der vokser op i en spids.

Ædelgraner er skyggetræer. Små planter kan i 
årevis stå i skygge, for så at skyde i vejret når lys-
mængden øges. 

Naturligt hjemmehørende: I mellem og syd Euro-
pa.

anvendelse: 
Alm. Ædelgran bruges til bygningstømmer og em-
ballagetræ. Særligt langsomt voksende Ædelgran 
af fin kvalitet anvendes til violinbunde.

Vidste du...
At Københavns rådhus står på et fundament at 
næsten 150-årige ædelgranstammer.
At bierne ”malker” bladlusene i granerne og pro-
ducere en særlig honning.

opgave: 
Hvem bor i graven? 
Udenfor rævegraven ligger der ofte knogler 
og fjer. 
Udenfor grævlingens grav ligger der løs jord i 
bunker og måske lidt tørt græs.
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Natur & Viden · SVAMPE

Sjov i Naturen · FIND BYTTE

Natur Fitness · UDSTRÆKNING

Træ Bingo · LÆRK

NATURBASEN JENLE
PoST 1 oG M
N56 51.281 E9 28.606

Læg
Find et træ eller en mur, og skub 
til det med begge hænder. Dit 
bageste ben skal være strakt og 
dit forreste let bøjet. Begge fødder 
skal pege i samme retning.
Det skal strække i læggen.

Inderlår
Stil dig med spredte ben 
og ”glid” langsomt hen til 
den ene side, så dit ene 
ben er bøjet og det andet 
strakt. Knæet på det bøje-
de ben må ikke komme ud 
over tæerne. Begge fød-
der skal pege samme vej.
Det skal strække på inder-
siden af låret.

Forlår
Bøj dit ene ben, så det rammer dig bag 
i. Brug din ene hånd til at holde fast på 
foden. Skyd frem i hoften.
Det skal strække på forsiden af låret.

Tegninger: Bettina Reimer

Strækøvelser udføres altid efter træning, hvor 
dine muskler er opspændte, men kan også med 
fordel udføres før træning. Strækket skal holdes 
i et langt, jævnt, sejt træk i ca. 45. sekunder og 
gerne længere. Undgå huggende eller vuggende 
bevægelser og hold strækket i 3-4 sekunder.

De svampe, du kan se i skovbunden, er svampens 
frugt – ligesom æblet på et æbletræ. Selve svampen  
kan du finde som tynde tråde (hyfer) under jorden.  
Du kan selv finde svampehyferne, hvis du roder i 
skovbunden under en svamp.
Hyferne er naturens ”skraldemænd” og er med til 
at nedbryde døde plantedele.
Der findes to store hovedgrupper af svampe. Rør-
svampe og lamelsvampe. Forskellen kan ses på 
undersiden.
Næsten alle rørhatte er gode spise svampe. I Jen-
le findes mange brunstokket rørhatte, som ken-
des ved at rørerne på undersiden bliver blå ved 
tryk. Rørhattene i Jenle er ikke giftige, men galde-
rørhatten smager ikke godt.
Blandt de spiselig lamelsvampe er de gule kanta-
reller populære. 

Vidste du...
At efter fældning af træer optræder eksempelvis 
en senere opblomstring af svampe, når rødderne 
i jorden omsættes.

Deltagerne opdeles i par. En skal være blind (får
bind for øjnene), den anden skal være blindefører
og forholde sig neutral. En tredje person skal være 
bytte, og gemme sig i skoven.
Byttet må 3 gange med et lille mellemrum sige  
en lyd. Den blinde skal finde byttet, mens blinde- 
førerens opgave er, at sørge for, at den blinde ikke 
går ind i noget.

Japansk Lærk er ret almindelige i vore skove, og 
ses i dag overalt i Danmark. Lærk kan blive op til 
35 meter højt og over 200 år gammelt.

Naturligt hjemmehørende: Japansk Lærk er ind-
ført i Danmark i 1889.

Anvendelse: 
Lærk anvendes til spånplader, hegnspæle og papir. 
De største træer bruges til paneler, gulve, skibs-
master.

Vidste du...
At Lærk er det eneste nåletræ, som taber alle nå-
lene hvert år.
At det udvoksede lærketræ blomstrer og sætter 
kogler næsten hvert år.

opgave: 
Svampene formerer sig ved spredning af ”frø” 
(spore), som sidder på undersiden af svam-
pen.
Knæk stilken af svampen. Læg den med la-
mellerne ned mod et stykke papir. Sæt et glas 
hen over svampen. Næste dag vil I se det flot-
teste svampesporemønster.


