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Signaturforklaring
Udeundervisning
Skoler - Folkeskoler
Fugletårn
Naturperleområde

iNaturalist 
En app, hvor du kan tage et billede,  
sende det og få at vide, hvad du har set.

Kriblekrable.dk
Naturvejledning Danmarks projekter ”Krible Krable” og ”Mikroforsker”  
er mest målrettet indskolingen med fokus på  smådyrsliv og et hav af 
vejledninger, opgaver og baggrundsviden.

Adgang til kort 
På denne side kan du let danne et kort med lige 
præcis det kortudsnit, du ønsker.

Oplev Favrskov 
Undersøg selv andre vandreture, naturområder 
og kulturområder med denne nye Favrskov app.

forskning.snm.ku.dk/citizen-science/udforsk/ 
Københavns Universitets projekt om, hvad der sker hvornår i den 
danske natur - bidrag med naturobservationer fra jeres lokalområde.

Godt at vide
Her får du et udvalg af App’s og hjemmesider 
til inspiration og hjælp i din undervisning.

Kontakt naturvejlederne 
i Favrskov Kommune:
VIBE 30 58 33 88  
Mail: vsje@favrskov.dk
MAJA 24 45 51 17
msel@favrskov.dk

Du kan også booke en aftale her
favrskov.dk/book-en-naturvejleder

NY

Hadstenområdet

Byskoven 
Få minutters gang

Skoven er fyldt med store, gamle løvtræer, så der er 
mange muligheder for at finde forårstegn og følge års-
tiden. Det gælder både for planter og smådyr i skov-
bunden, de nye trækimplanter, der folder sig ud, og de 
forskellige slags træknopper.

I Byskoven er der også regnvandsbassinet, hvor der 
kan være haletusser. HUSK, at alle arter af padder og 
deres haletudser er fredet! Man må have haletudserne 
indfanget, indtil de får ben. Så skal de sættes ud det 
sted, hvor de er indfanget.

Mærk forskel på træernes bark, lav et barkaftryk med 
farvekridt på papir, lav naturbingo, lyt til fuglesang, 
lav landart med naturmaterialer i skovbunden, indfang 
haletudser, undersøg dem og sæt dem ud igen.

Ny Folkeskov
10-20 minutters gang

Gå langs kanten og over på markvejen. 
Markvej og Folkeskoven er kommunalt ejet. 
Der er dyrkede marker langs markvejen og 
rundt om folkeskoven. Selve området med 
nyplantede træer skal gerne stå i fred. Bag 
nyplantningen er der et område med græs, et 
vandhul og en klynge løvtræer, med en god 
bunke dødt ved.

Smådyrsfangst i vandhullet, hulebygning i 
træklyngen, lav uroer med naturmaterialer, 
naturbingo, barktegning med papir og farve-
kridt og genkend et træ med lukkede øjne.

Kollerup Bæk og Krat 
5-10 minutters gang

Bag ved fodboldbanerne, på samme side af vejen som Bavnehøjskolen, 
er Kollerup Bæk. Krattet omkring er kommunalt ejet, og det kan altså 
frit bruges. Bækken er ca. 0,5 meter bred, og der vil være varierende 
vandstand.

Undersøg, hvilke dyr der lever i bækken, mål strømningshastighed med 
primitive både, byg huler i krattet, undersøg træer og planter i områ-
det, naturbingo og led efter smådyr i skovbunden.

Lilleåen 
Få minutters gang

Fra kulturhuset Sløjfen kan I bevæge jer ind i et område 
med Lilleåen på den ene side og løvtræsbevoksning på 
den anden side. Der er både store, gamle piletræer og 
uafmærkede stier at gå på opdagelse i.

Området grænser, modsat Lilleåen, op til jernbanen.

På kommunale arealer er der frit fiskeri i Lilleåen, for 
kommunens borgere. Er man over 18 år, skal der købes 
dagskort. Under 18 år er fiskekort ikke nødvendigt. 
Der må fiskes med stang. For information om mindste-
mål på fisk og køb af dagskort: lilleaaen.dk

Fisk med prop og regnorm i Lilleåen, lav barkrelief på 
de store piletræer, hvis pilen blomstrer, så undersøg, 
hvilke insekter der bestøver den, undersøg, hvilke dyr 
der lever i Lilleåen og krattet rundt omkring, og lav 
skattejagt.

Hjertestien
5-10 minutters gang

Start ved Kollerup Mølle Kro. Gå-ruten er 
lavet af Hjerteforeningen. Ruten går frem og 
tilbage to kilometer hver vej, forbi Kollerup 
Gods. På Hjerteforeningens hjemmeside kan 
man hente en folder med et kort og mere 
information om stien og området omkring:  
hjerteforeningen.dk/hjertestier/ 

Gå på opdagelse efter forårstegn som  
udsprungne træer, anemoner og smådyr i 
skovbunden. Lyt efter fuglestemmer,  
kig efter spor fra dyr og lav naturbingo.

Lynghøj
10 minutter på cykel

Lynghøj er en af Favrskov Kommunes naturperler, 
og der er adgang via sti fra Selling Byvej. Stien star-
ter ved Selling Byvej 14. 

Arealet omkring højen er kommunalt ejet, og det 
kan derfor frit bruges. Højen er et fortidsminde, og 
derfor skal færdsel op på højen foregå via adgangs-
stier fra enten øst- eller vestsiden.

Undersøg, hvad ”oldtiden” er, hvilke særlige plan-
ter gror der omkring Lynghøj, og hvor langt er der 
rundt om højen. 

 Det er en af kommunens 23 naturperler:  
flyttilfavrskov.dk/opdag-favrskov

Hvad er der i dit nærmiljø? 
Regnvandsbassin  
ved Bjarkesvej og  
Høgevænget
5 minutters gang

På ”bagsiden” af Høgevænget og Bjarkesvej er der 
et lille kommunalt grønt område, der på tidspunkter 
med meget vand fungerer som regnvandsbassin. Der 
er træer som skyggegivere, og ellers er der græs på 
arealet.

Områderne kan være lidt fugtige i bunden af bassinerne, 
men kan på trods af dette stadig bruges til udeunder-
visning. 

Plads til at arbejde med bevægelse, undersøg forskel 
på smådyrsliv på græsset og omkring træernes stam-
mer, tegn et kort over gåturen derhen og lav en bane, 
man skal gå med en blind makker.


