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Forord

Velkommen i det grønne
Det er med stor fornøjelse at Frederikshavn Kommune i 2019 kan 
præsentere en bredt sammensat symfoni af naturaktiviteter og 
arrangementer.

Vi inviterer dig til aktiviteter og naturoplevelser, som skal klæde 
dig på til at opleve naturen på egen hånd eller i fællesskab med 
familien. 

Dette års program har en bred vifte af forskellige naturoplevelser og 
arrangementer, men fællesnævneren for alle er, lysten til at være 
aktiv i naturen og udforske dens mange værdier.

Du kan her i folderen blive inspireret af vores naturtilbud. Vi tilbyder 
en række forskellige klassiske friluftsaktiviteter for både børn og 
voksne, hvor du kan komme på dagstur eller aftentur. Du har også 
mulighed for en overnatning i Katsig med vores Junior Ranger, som 
er Frederikshavn Kommunes unge naturambassadører.

I 2018 blev vi årets friluftskommune.
Det er vigtigt, at vi alle kender naturen og de muligheder, der er for 
at udfolde sig. Vi skal skabe nysgerrighed for viden og forståelse af 
og i naturen.

Vi glæder os til at give dig nogle fantastiske naturoplevelser i 
Frederikshavn Kommune.

Vi ses i derude.

Redaktion og layout: Center for Park og  Vej

Tryk: Dafolo | Oplag: 3.000 eksemplarer 

Forside fotos: Henning Larsen  
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Indholdsfortegnelse
Arrangementer i 2019                                 
Find de gemte stempler i naturen
Årets vinderbillede
Junior Ranger
Arrangementer i 2019 fortsat
Om Park & Vej
Naturvejledning                                       

Tilmelding, betaling og mødesteder

Størstedelen af vores arrangementer er gratis at deltage i - Du skal 
bare møde op.

Når betaling er aktuelt, foregår tilmelding og betaling elektronisk 
på www.frederikshavn.dk. Du finder arrangementerne under 
knappen ’Et godt sted at bo’.

Du skal bruge betalingskort for at betale. Herefter modtager du en 
bekræftelse og billet via din e-mail.

Mød os på Facebook
Vi har Facebook side, hvor du løbende kan holde dig opdateret 
om arrangementer, drift og naturprojekter. Siden hedder 
Naturvejledning og grønne oplevelser.

Naturvejledning og grønne oplevelser
Her lægger vi løbende billeder ud fra vores arrangementer og det 
daglige arbejde i Park & Vej. Vi inspirer dig også med tips og ideer 
til, hvad du kan lave ude i naturen.
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Arrangementer i 2019
Aftentur ved Fejborg Bakker

Tidspunkt: Torsdag d. 2. maj 2019, klokken 18.30 - 20.30
Mødested: Fejborg Bakker, Vesterskovvej 41, 9352 Dybvad
Turleder: Naturvejleder Bo Storm og Kræftens Bekæmpelse

Ved Lejrskolen Vesterskov ligger Fejborg Bakker med en fantastisk 
vandrerute, som går rundt i bakkerne. Vi går turen i det bakkede 
terræn og nyder udsigterne, mens vi ser og hører om naturen og 
dyrelivet derude. 

Det er muligt at købe kaffe til fordel for Kræftens Bekæmpelse efter 
turen.

Husk: praktisk fodtøj.

Maj

Bustur til Naturmødet i Hirtshals

Tidspunkt: Fredag d. 24. maj 2019, klokken 9.00 - 18.00
Mødested: Park & Vej, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn 
Turleder: Naturvejleder Bo Storm, m.fl.

Naturmødet i Hirtshals er blevet et stort tilløbsstykke, hvor der bliver 
talt om og diskuteret natur i hele Danmark, holdes foredrag, vises 
film, og meget mere. 

Vi kører med bus fra Frederikshavn til Hirtshals, hvor vi bliver taget 
imod og budt velkommen. Herefter er der mulighed for at gå rundt, 
så man kan se og høre det, man gerne vil. 

Du kan læse mere om Naturmødet og aktiviteterne på  
www.naturmoedet.dk.

På turen til Hirtshals ser vi Dyrehaven i Slotved og taler om naturen. 
Vi vender dagens oplevelser på hjemturen mod Frederikshavn.

Pris: gratis, men kræver tilmelding. 

Tilmelding: www.frederikshavn.dk
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Maj - Juni

Aftentur til Jerup Strand

Tidspunkt: Tirsdag d. 28. maj 2019, klokken 18.30 - 21.30
Mødested: Jerup strand, Fredborgvej 120, 9981 Jerup  
Turleder: Naturvejlederne Bo Storm og Simon Christiansen

Jerup Strand er et fantastisk område og én af kommunens bedste 
fuglelokaliteter. Du kan bl.a. opleve mosehornuglen og bag klitter-
ne, står der flere orkideer. 

Vender du ryggen til havet og kigger ind mod land, ser du Pikker-
bakken mod syd. Her kan du rigtig fornemme, hvordan vores land-
skab, Skagen odde, er opstået. 

På denne tur taler vi mere om fuglene og landskabet. 

Husk: praktisk fodtøj.

Kend din natur og fortid på 2 dage

Tidspunkt: Tirsdag d. 18. juni 2019, klokken 8.30 - 17.00 og
    onsdag d. 19. juni 2019, klokken 8.30 - 15.00
Mødested: Aktivitetscenteret, L. P. Houmøllers Vej 54, 9900 Fr.havn
Turleder: Bo Storm og Museumsinspektør Sidsel Wåhlin

’Kend din natur og fortid på 2 dage’, det er overskriften på dette 
to-dags arrangement.

Vi har så meget spændende natur i Frederikshavn Kommune, som 
fortjener at blive vist frem og fortalt. Hvordan har landskabet formet 
sig? Hvordan har mennesket udviklet sig fra fortid til nutid? Hvad 
ved vi om landbrug, dyrelivet, skove og naturområder?

Vi skal ud og se på naturen i Frederikshavn Kommune, hvor vi bl.a. 
skal besøge Tofte Skov ved lille Vildmose, glemte fortidsminder, 
ukendte naturområder og møde folk, der kan fortælle historier om 
netop det, vi skal se og opleve.

Pris: 475,- for 2 dage inkl. transport, udflugter, morgenkaffe, mad-
pakke, eftermiddagskaffe og indgang til Tofte Skov.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk
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Juni - Juli

Aftentur i Bannerslund

Tidspunkt: Torsdag d. 27. juni 2019, klokken 18.30 - 22.00
Mødested: Bannerslund Skov, overfor Strandbyvej 119, 9970 Strandby
Turleder: Bo Storm, Strandby Fællesvirke og Strandby Metodistkirke

Frederikshavn Kommune har lavet en fantastisk vandrerute ved 
Strandby, som vi denne aften skal ud og opleve. Turen går fra
Bannerslund Skov til Strandby og tilbage igen. 

Du vil opleve en vidunderlig natur, og du får en masse fortællinger 
om området og naturen derude.

Der bliver serveret kaffe ved Metodistkirken på tilbagevejen, hvor- 
efter turen går tilbage til Bannerslund Skov.

Turen er knap 8 kilometer lang og kræver, du ikke er gangbesværet. 

Husk: praktisk fodtøj.

Overnatning i Katsig sammen med Junior Rangerne

Tidspunkt: Torsdag d. 4. juli 2019 klokken 15.00 -
    fredag d. 5. juli 2019 klokken 12.00
Mødested: Katsig Bakker, p-plads syd for Katsigvej 77, 9900 Fr.havn
Arrangør: Bo Storm, naturmedarbejdere og Junior Rangerne

Vi skal lave en masse sjove aktiviteter i naturen på disse to dage. 
Junior Rangerne laver børneaktiviteter, vi skal lave mad over bål og 
forberede os til natten, uanset om du vil sove i eget telt eller i det 
fri. Fredag morgen går vi turen op til ét af de højeste udsigtspunkter 
i kommunem, hvorfra vi skal se solen over havet.

Arrangementet handler om at danne fællesskaber i naturen. Vi skal 
lære noget nyt om naturen og os selv. Det hele er på feltmaner, men 
vi opsætter en toiletvogn.

Du skal selv medbringe mad til begge dage, telt, sovepose og ligge-
underlag. Vi sørger for brænde og ting til aktiviteterne.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Husk: telt og sovepose, samt mad, tøj og drikkelse til 2 dage.
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Juli

Aftentur på skinner

Tidspunkt: Tirsdag d. 9. juli 2019, klokken 18.25 - 23.15
Mødested: Frederikshavn Station, Havnepladsen 30, 9900 Fr.havn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm

Naturen langs jernbanen til Skagen er fantastisk. Her oplever du 
rimmer og dopper landskabet, havet, Hirsholmene og Hulsig Hede. 
Du kan også være heldig at se traner, hjortevildt og meget mere. 
Kort sagt, en spændende tur hvor du får mulighed for at høre de 
mange historier om landskabet, dyrene og menneskene i området. 

I Skagen tager vi en bus til Grenen, hvor vi holder ved Fugle- 
stationen. Her kan du besøge udstillingen, gå en tur i tårnet eller 
langs kysten. Hvorefter vi vender tilbage til toget.

Toget kører retur kl 22.30, hvor vi holder på Hulsig hede, inden toget 
er tilbage på Frederikshavn Station kl 23.15

Pris: 200,- inkl. kaffe på Fuglestationen.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Vendsyssels glemte borge

Tidspunkt: Torsdag d. 11. juli 2019, klokken 10.00 - 14.00
Mødested: P-plads ved Sognehuset i Hørby, Enebærvej 1, 9300 Sæby
Turleder: Naturvejleder Bo Storm

I ufredstider søgte folk mod voldsteder og borge rundt i hele Dan-
mark. Her i vores kommune har vi flere af slagsen, og vi er især rige 
på voldsteder. 

Vi har 3 voldsteder, der ligger gemt i landskabet, og hver især har 
sin egen historie. Dem skal vi besøge denne formiddag, hvor vi i 
privatbiler kører rundt til de forskellige voldsteder og hører mere om 
naturen omkring dem.

Husk: praktisk fodtøj og kaffe til en pause på turen.

Samkørsel aftales ved start.
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Juli

Tudse-tur

Tidspunkt: Lørdag den 20. juli + 27. juli + 3. august 2019, kl. 22.30 
Mødested: Klubhuset, Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen
Turleder: Naturvejleder Simon S. Christiansen 

Når natten bryder frem kravler tudserne frem og fanger insekter ved 
bygningerne omkring Det Grå Fyr. Kom med os ud på en stemnings-
fuld tur, hvor vi udstyret med lommelygter opsøger padderne. Der er 
rigtig gode muligheder for at komme helt tæt på skrubtudser, frøer 
og den sjove strandtudse!

Pris: 50,- for børn og voksne

Tilmelding: Kræver ingen tilmelding. Der kan betales enten kontant 
eller via MobilePay ved ankomst

Husk: praktisk fodtøj.
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Flagermus og overtro 

Tidspunkt: Fredag d. 23. august 2019, klokken 20.00 - 22.00
Mødested: Ishuset ved Møllehuset, Skovalleen 53, 9900 Fr.havn 
Turleder: Naturvejleder Bo Storm

Der er 5.000 pattedyrarter i verden. Flagermus er et flyvende patte-
dyr og omfatter mere end 1.000 arter på verdensplan. Det vil sige, 
at 1/5 del af alle pattedyr er flagermus.

Her i Frederikshavn Kommune har vi flere arter, især vandflagermus, 
som du kan opleve ved Bangsbo. Derfor har vi lavet et flagermusspor 
i området, hvor du i skumringen kan følge selvlysende flagermus og 
forhåbentlig se og opleve vores flyvende pattedyr.

Hvem ved, måske vi møder Dracula på denne tur? Vi går turen på 
flagermussporet og hører mere om Dracula og den overtro, der er 
omkring flagermus. Vi håber, at møde vandflagermusen eller nogle 
af de andre flagermus i området.

Husk: praktisk fodtøj.

August
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August

Sommeraktiviteter på Lyngså Strand

Tidspunkt: Lørdag d. 24. august 2019, klokken 10.00 - 14.00
Mødested: Lyngså Strand, Sønderklitvej 64, 9300 Sæby 
Arrangør: Park & Vej og Nørklit Grundejerforening

Kom til en hyggelig dag ved Lyngså Strand. Du får mulighed for at 
prøve forskellige vandaktiviteter, og vi tænder grillen til din frokost.

Du kan fange småfisk med net, kigge på fisk med vandkikkert, låne 
en fiskestang og samle skaller.

SUP Sæby kommer forbi, så du kan prøve Stand Up Paddel, og Voerså 
Kajakklub kommer med deres kajakker.

Der kan dukke andre spændende aktiviteter op i løbet af foråret, så 
læs mere om aktiviteten på www.frederikshavn.dk, når vi nærmer 
os arrangementet. 

Arrangementet er et Blå Flag arrangement, og alle er velkomne. 

Husk: madkurv til grillen.

Bjesktur i Katsig Bakker 

Tidspunkt: Tirsdag d. 27. august 2019, klokken 18.30 - 21.30
Mødested: Katsig Bakker, p-plads syd for Katsigvej 77, 9900 Fr.havn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm og Herregårdenes Bjesklaug

Katsig Bakker er et fantastisk naturområde med mange historier. Her 
finder du Helligkilden og flotte udsigter til både Skagen og Tolne 
skov. Rundt omkring i området finder du en masse forskellige plan-
ter, som kan bruges til bjesk. 

Vi skal smage på de livgivende dråber og lære, hvordan man selv 
kan lave en god bjesk. 

Husk: kaffe og evt. en kurv til at samle planterne i.



August

Find de gemte stempler

NU GÅR JAGTEN IND

I Frederikshavn Kommune har vi nogle af de mest  
fantastiske naturområder i Danmark. Og vi vil så gerne 
have flere ud i naturen. 

Derfor har vi gemt 10 stempler i 10 naturområder, og vi 
opfordrer hele familien til at gå på jagt efter dem. 

Find alle stemplerne og vind en præmie.

Du finder folderen ’Leg, Luft & Læring’ på dit lokale  
bibliotek.





Vinderbillede ved fotoaften 2019



Vil du lære mere om vores Junior Rangere?

Du kan læse mere om vores Junior Rangere, deres uddannelse, og 
hvornår vi søger nye Junior Rangere på www.frederikshavn.dk.

I Frederikshavn Kommune uddanner vi i øjeblikket vores tredje hold 
Junior Ranger. De forventer at bestå deres forløb marts 2020. 

En Junior Ranger lærer om dyr og planter. De lærer at overnatte i 
naturen og formidle deres viden til andre børn og voksne. Junior 
Rangerne bliver naturambassadører for naturen i Frederikshavn 
Kommune. 

Hvordan bliver man Junior Ranger?

Du bor i Frederikshavn Kommune.

Du er mellem 11 og 13 år.

Du elsker at være udendørs.

Du er vild med dyr og planter.

Er du klar på at opdage hemmelighederne i naturen.

Kan du sætte flueben ved det? Så kan du blive Junior Ranger!

Hvorfor lige en Junior Ranger uddannelse?

Vi ønsker hele tiden at få nye målgrupper ud i naturen, men det 
kan være en udfordring at finde nye målgrupper, og vi har især haft 
svært ved at lokke de unge med ud i naturen. Derfor udviklede vi 
i 2017 Junior Ranger uddannelsen, som er målrette unge i alders-
gruppen 11 - 13 år. 

Frederikshavn Kommune har siden fået nogle friske og fantastiske 
naturambassadører, som vi er meget stolte af.
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I H.C. Andersens fodspor

Tidspunkt: Fredag d. 6. september 2019, klokken 8.45 - 15.00
Mødested: Hotel Skagen Strand i Hulsig, Tranevej 108, 9990 Skagen
Turleder: Naturvejleder Bo Storm

Hvert år i september afholdes der Vandrefestival fra Hotel Skagen 
Strand. Der er ture rundt til forskellige steder i og omkring Skagen. 
Den ene tur hedder ’I H.C. Andersens fodspor’ og tager folk med på 
vandretur fra Jerup til Ålbæk.

Kom med på denne tur, hvor vi går gennem et fantastisk landskab 
med rimmer og dopper og hører historier om Kragskovhede Stats-
fængslet, som vi går tæt forbi. 

Kort sagt, kom med på en unik tur, som bringer dig ind til områder, 
du normalt ikke kan komme.

Pris: 139,- inkl. togbillet, madpakke mm. 

Tilmelding: www.skagenvandrefestival.dk 

Turen er 11 kilometer lang, men vi går i et passende tempo med 
pauser.

Husk: praktisk fodtøj til gåturen.

September
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Krondyrsafari ved Kragskovhede Statsfængsel

Tidspunkt: Torsdag d. 12. september 2019, klokken 18.30 - 22.00
Mødested: P-pladsen ved Rundkørslen, Skagensvej 416, 9981 Jerup
Turleder: Naturvejleder Bo Storm og Landbrugsleder Ole Møller

Hvert år arrangerer vi en tur på Kragskovhedes jord i samarbejde 
med fængslet. Det åbner muligheder for at se en fantastiske natur i 
et område, der normalt er lukket for offentligheden. 

Vi hører mere om fængslets historie, og forhåbentlig ser vi kronvildt 
og traner.

Turen foregår i bus, så vi kan komme mere rundt, end vi før har 
gjort. Krondyrene er brunst, så vi kører en lille omvej for at se, om 
vi kan komme tæt på nogle af de store brunst hjorte. 

Pris: 50,- 

Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Husk: husk kaffe til pausen.
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Naturens Dag

Tidspunkt: Søndag d. 8. september 2019, klokken 13.00 - 16.00
Mødested: Elling Plantage, Mariendalsvej 10, 9900 Frederikshavn
Arrangør: Naturvejleder Bo Storm og Junior Rangerne

Naturens Dag er en national tilbagevende begivenhed, der skal 
åbne naturen op for både børn og voksne. Naturen er for alle og et 
rum for oplevelser og fællesskaber - både for børn, voksne, unge 
og ældre. 

Naturens Dag byder i 2019 på aktiviteter og naturformidling for børn 
og hele deres familie i Elling Plantage.

Arrangementet er udviklet i samarbejde med Dansk Jægerforbund, 
Danmarks Naturfredningsforening og Junior Ranger. Læs mere om 
arrangementet på vores Facebook side og www.frederikshavn.dk, 
når vi nærmer os Naturens Dag.

September
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Vildtaften på Sæbygård Slot

Tidspunkt: Lørdag d. 5. oktober 2019, klokken 18.00 - 22.00
Mødested: Sæbygård, Sæbygårdvej 49, 9300 Sæby
Arrangør: Bo Storm og Sæbygårds Venner

Vildtmiddage er altid populære arrangementer, hvor du får mulig-
hed for at smage forskellige vildtretter, samt smage gode vine eller 
øl. 

Sæbygårds riddersal skaber flotte rammer til sådan et arrangement. 
Vi dækker riddersalen op til en fantastisk aften med spændende 
vildtretter og skrøner om jagt. Vi får besøg af en falkoner, og Nord-
jysk Naturhorn spiller jagthornsmusik.

Spisehuset Frk. Madsen leverer maden til aftenen.

Pris: 395,- eksl. drikkevarer.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk

September - Oktober

Sulens Dag

Tidspunkt: Søndag d. 15. september 2019, kl. 9.00 - 12.00 
Mødested: Grenens P-plads, Fyrvej 38, 9990 Skagen
Turleder: Naturvejleder Simon S. Christiansen 

Oplev den majestætiske havfugl, Sulen når den fra stor højde dykker 
ned i jagten på fisk, eller når den på stive vinger lader vinden bærer 
sig afsted langs med kysten. Vi går fra P-pladsen og ud til Grenens 
spids langs med stranden. Turen afsluttes i Klubhuset ved Det Grå 
Fyr. Husk godt fodtøj, og medbring eventuelt gerne kikkert.
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Oktober

Efterår i Bangsbo Dyrehave

Tidspunkt: Lørdag d. 12. oktober 2019, klokken 13.00 - 16.00
Mødested: Naturlegepladsen i Bangsbo Dyrehave, 9900 Fr.havn
Arrangør: Naturvejleder Bo Storm og  Junior Rangerne

Efteråret samler altid mange mennesker i naturen. Den friske luft og 
de flotte farver lokker os ud i naturen. 

Vores junior rangere inviterer til efterårssjov på naturlegepladsen i 
Bangsbo Dyrehave, hvor de laver forskellige aktiviteter og skatte- 
jagter rundt i Bangsbo Skoven. Du kan også gå en tur i Dyrehaven, 
hvor du kan opleve de flotte hjorte.

Én dag for børnefamilier. 

Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage.

Tur for batmænd og natteravne

Tidspunkt: Mandag d. 14. oktober 2019, kl. 20.30 
Mødested: Klubhuset, Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen
Turleder: Naturvejleder Simon S. Christiansen 

Hvad gemmer der sig af dyr om natten på denne årstid? Få svaret 
ved at følge med på denne stemningsfulde tur rundt om Grenen.

Udstyret med speciallavede militærlygter, lyser vi landskabet op i 
søgen på fugle og dyr. Måske vi er heldige at finde en ræv, en sæl 
eller noget helt tredje? Kun fantasien sætter grænser når solen er 
gået ned og mørket sænker sig.

Pris: 50,- for børn og voksne

Husk: praktisk fodtøj og evt. lygte.
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Julestue i Bangsbo Dyrehave

Tidspunkt: Søndag d. 1. december 2019, klokken 13.00 - 16.00
Mødested: Skovhuset, Skovhusvej 30, 9900 Frederikshavn
Arrangør: Naturvejleder Bo Storm og aktivitetscenter Sydbyen

Traditioner er vigtige, især op til jul. Så selvfølgelig åbner vi Skov- 
huset den 1. søndag i advent som i de forgangne år.

Vi omdanner Skovhuset til en julestue, hvor du kan lave dekora- 
tioner eller adventskrans af naturens materialer i samarbejde med 
dekoratører fra Sydbyen. 

Der vil også være udendørs aktiviteter for både børn og barnlige 
sjæle.   

Pris: naturmaterialerne er gratis. Du kan tilkøbe lys og pynteting.

Der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Oktober - December

Børnesjov i Bangsbo

Tidspunkt: Torsdag d. 24. oktober 2019, klokken 10.00- 14.00
Mødested: Gartnerhuset, Bangsbo Botaniske Have, 9900 Fr.havn
Arrangør: Naturvejleder Bo Storm og Gartner Ellen Ræbild

Allehelgensaften falder altid den 31. otkober, og det er en aften, hvor 
man mindes de døde med lys. Vi holder ikke Allehelgen i Bangsbo, 
men vi giver dig mulighed for at lave roelygter til Halloween.

Vi laver forskellige børneaktiviteter, bl.a. en lille konkurrencesti 
rundt i haven, og du kan lave foderkugler til fuglene i Bangsbo.

Arrangementet er gratis. Daginstitutioner skal tilmelde sig til Bo 
Storm på bost@frederikshavn.dk.
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Fakkeltur

Tidspunkt: Søndag d. 22. december 2019, klokken 19.00 - 21.00
Mødested: Møllehusskoven, Skovalleen 45, 9900 Frederikshavn
Arrangør: Naturvejleder Bo Storm

I vikingetiden holdt man vintersolhvervsfest for at fejre, at lyset 
vender tilbage. De mødtes ved bålet, hvor de spiste og drak og gav 
hinanden gaver. Ligesom vi i dag fejrer jul. 

Vi tænder fakler og går turen op til Pikkerbakken. Her smider vi fak-
lerne ind i bålet, hører historier om solhverv, mens vi drikker en kop 
varm kakao og nyder udsigten ud over Frederikshavn.

Vi afslutter aften med at ønske hinanden en glædelig jul.

Husk: praktisk fodtøj og varmt tøj.

Fotoaften

Tidspunkt: Torsdag d. 23. januar 2020, klokken 19.00 - 21.00
Mødested: Skovhuset, Skovhusvej 30, 9900 Fr.havn
Arrangør: Naturvejleder Bo Storm

Hvert år bliver der taget en masse flotte billeder af frivillige rundt 
omkring i Frederikshavn Kommune. 

Denne aften får vi mulighed for at se et udpluk af billederne. Vi 
kårer også årets billede. De andre billeder kommer i foldere og  
lokalaviserne med artikler om naturen i Frederikshavn Kommune. 

I 2019 håber vi, at se billeder fra nogle af vores naturområder. 
Disse billeder bruger vi til en ny bog om naturen i Frederikshavn  
Kommune. 

Du kan læse mere om projektet på www.frederikshavn.dk og se 
hvilke naturområder, vi gerne vil have billeder fra.

December - Januar 2020
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Februar 2020

Naturens finurligheder og mærkværdige dyr

Tidspunkt: Torsdag d. 6. februar 2020, klokken 18.30 - 21.00
Mødested: Sæby Bibliotek, Rådhuspladsen 1, 9300 Sæby
Arrangør: Naturvejleder Bo Storm

Hvad betyder træerne for insekterne? Hvorfor er det vigtigt med 
urørte områder i parker og skove? Hvordan parrer edderkoppen sig 
egentlig? Og vidste du, at hugormen har 2 tissemænd? 

Der findes mange spændende ting i vores natur, som vi ikke ved 
ret meget om. Jo mere vi lærer, jo mere finder vi ud af, vi ikke ved. 
Igennem billeder og fortællinger skal vi høre mere om nogle af de 
spændende naturfænomener, som vi finder i naturen og hjemme i 
vores egen have. 

Tilmelding: www.bibl.frederikshavn.dk
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Om Park & Vej
Park & Vej står for drift, udvikling og formidling af kommunens 
grønne områder og skove. Udover dette koncentrerer vores drift 
opgaver sig om vedligeholdelse af veje, fortove og cykelstier. Vi 
håndterer også glatførebekæmpelse og snerydning i vinterhalvåret 
og udsmykning af det offentlige rum året rundt.

Kontakt

Du kan altid kontakte Park & Vej, hvis du har spørgsmål til vores 
arbejde eller har brug for hjælp. 

Center for Park og Vej 
Knivholtvej 15 
9900 Frederikshavn
Telefon: 9845 5000
E-mail: parkogvej@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.frederikshavn.dk
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Naturvejledning
Du er velkommen til at kontakte Naturvejleder Bo Storm, hvis du har 
spørgsmål til naturen i Frederikshavn Kommune. Er du nysgerrig på 
hvorfor vi fælder træer, hvordan vi laver stier, eller har du fundet et 
spændende dyr i naturen? Så giv ham et kald eller send os en mail.

Vi laver en række offentlige arrangementer, holder oplæg om  
naturen og støtter gerne op om projekter i lokalområdet, på skoler 
og i institutioner. De fleste ting er gratis, men der kan forekomme 
betaling på enkelte arrangementer. 

Læs mere på www.frederikshavn.dk - søg efter Naturvejledning.

Kontakt

Naturvejleder Bo Storm

Tlf.: 9845 6322
Mobil: 2948 6001
E-mail: bost@frederikshavn.dk



I denne folder har vi samlet alle de kommunale arrangementer, 
som naturvejlederen i Frederikshavn Kommune afholder i 2019. 
Der er noget for enhver smag, hvad end du er til vandreture, 
familieaktiviteter, eller friluftsliv.

Frederikshavn Kommune 
Knivholtvej 15 
9900 Frederikshavn 
9845 5000 
parkogvej@frederikshavn.dk


