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Forord

Velkommen i det grønne
Så er vi klar med en række datoer for gode oplevelser i naturen med 
spændende guidning fra blandt andet vores naturvejleder. 

Vi byder på både gentagelser af tidligere ture, der efterhånden er 
blevet til traditioner og en række nye ture, fordi der er så mange 
ting at opleve ude i naturen. Fælles for oplevelserne er, at de foregår 
sammen med andre, og nogle oplevelser bliver bare større, når de 
deles med andre.

Vores Junior Ranger uddannelse lever i bedste velgående, og i år 
begynder det 4. hold af kommende unge naturformidlere mellem 11 
og 13 år. Det giver et stor engagement, når unge formidler naturen 
til andre unge, og snart er de ældste junior Rangere modne nok til 
at stå på egne ben og være med til at udvikle naturformidlingen i 
kommunen.

Vi glæder os til en masse fælles oplevelser derude i den smukke og 
forunderlige natur.

Vi ses derude!

Redaktion: Center for Teknik og Miljø 
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Bo Storm
Naturvejleder

Catrina Kristensen
Afdelingsleder
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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 en Facebook side, hvor du løbende kan holde dig opdateret 
om arrangementer, drift og naturprojekter. Siden hedder 
Naturvejledning og grønne oplevelser.

Her lægger vi løbende billeder ud fra vores arrangementer og det 
daglige arbejde i Frederikshavn Kommune. Vi inspirer dig også 
med tips og ideer til, hvad du kan lave ude i naturen.



Fo
to

: 
So

ra
ya

 K
a
h

n

4

Arrangementer i 2020 
Aftentur i Knivholt Skov

Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2020, klokken 19.00 til 21.00
Mødested: P-plads ved hangaren, Hjørringvej 176, 9900 Fr.havn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Knivholt skov er et fantastisk sted med gammel bøgeskov, stendiger 
og en stor biodiversitet. Dyre- og fuglelivet er talrigt i den gamle 
skov. Skoven rummer mange fortællinger om dansk skovhistorie og 
ikke mindst lokalhistorie, da der mange steder i skoven er rester 
af bunkers og vagttårne fra 2. verdenskrig. Tyskerne havde en stor 
lufthavn ved Knivholt. Vi går en tur i skoven, hvor vi hører historier 
om naturen og skovens rolle i 2. verdenskrig.

Husk: praktisk fodtøj!

AFLYST GRUNDET COVID 19 

Geopark - hvad er det, og hvad betyder det?

Tidspunkt: Torsdag den 7. maj 2020, klokken 16.30 til 20.30
Mødested: P-plads ved Cloostårnet, Brønderslevvej 61, 9900 Fr.havn
Turleder: Projektleder Hanne Buus og naturvejleder Bo Storm 

Frederikshavn Kommune vil lave en geopark efter UNESCOs interna-
tionale standard. En geopark er et område med en stor geologisk 
betydning. Og hvad er mere interessant, end her hvor landet vokser 
mod nord, og har gjort det siden sidste istid? Vi tager på bustur til 
geologiske interessante steder, som bliver en del af projektet.

Vi giver kaffe og kage undervejs på turen.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Husk: madpakke og drikkevarer!

Maj 2020

AFLYST GRUNDET COVID 19 
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Maj 2020

Tur med Kræftens Bekæmpelse

Tidspunkt: Tirsdag den 19. maj 2020, klokken 19.00 til 21.00
Mødested: Gybels Plantage, Kjeldgaardsvej 22, 9300 Sæby
Turleder: Kræftens bekæmpelse og Naturvejleder Bo Storm 

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse går vi en tur i den bynære 
skov. Vi skal se og høre om skovens liv, samt dens historie og man-
ge fortællinger. Skoven er i forandring med nye træarter og bliver 
mere spændende for dyrelivet og friluftslivet. Det og meget mere 
skal vi opleve. Efter turen kan der købes kaffe til fordel for Kræftens 
Bekæmpelse.

Husk: praktisk fodtøj!

Fuglenes dag - Hvad sker der hos skarverne?

Tidspunkt: Søndag den 31. maj 2020, klokken 10.00 - 12.00
Mødested: Skagen Nordstrand, p-plads på Batterivej, 9990 Skagen
Turleder: Naturvejleder Simon S. Christiansen

Fuglestationen har nu fulgt skarvernes unger gennem foråret, og i 
år er de forhåbentligt ikke alle blevet spist af ræven! Vi tager ud og 
ser hvordan de har det, og vi går desuden en tur rundt for at lytte 
og lære om årstidens fuglestemmer.

Pris: 60,- for voksne og 30,- for børn. Der kan betales med kontant 
eller via MobilePay ved ankomst.

Tilmelding: senest dagen inden til skagengraafyr@nst.dk. 

AFLYST GRUNDET COVID 19 
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Juni 2020 - Juli 2020

Aftentur i Bangsbo Dyrehave

Tidspunkt: Tirsdag den 2. juni 2020, klokken 19.00 til 21.00
Mødested:AP-plads på Vrangbækvej, Bangsbo Museum, 9900 Fr.havn 
Turleder: Gartner Ellen Ræbild og naturvejleder Bo Storm 

Bangsbo Dyrehave ligger bag bakkerne i læ for vestenvinden. Her 
går der både kronvildt og dåvildt, som i denne tid får kalve. Hvad 
sker der med hjortevildtet om sommeren, og hvilke planer er der for 
skoven og dyrehaven? 

Vi går en tur i dyrehaven og hører de mange historier. På turen går 
vi også gennem Botanisk Have, hvor vi møder gartner Ellen Ræbild, 
der fortæller om haven.

Husk: praktisk fodtøj!

En fængslende aften

Tidspunkt: Onsdag den 15. juli 2020, klokken 17.00 til 21.00
Mødested: Stationen i Jerup, Søndergårdsvej 23, 9981 Jerup
Turleder: Landbrugsleder Ole Møller og naturvejleder Bo Storm 

Området vest for Jerup har mange historier, og her finder du et af 
landets åbne fængsler. Fængslet har store naturområder, hvor du 
blandt andet kan opleve kronvildt og traner i godt vejr. 

Vi cykler en tur fra Jerup Station gennem det lukkede område, og 
retur via Jennetvej. Undervejs holder vi en pause, hvor vi spiser 
vores medbragte madpakke.

Husk: cykel, madpakke og drikkevarer!

AFLY
ST G

RUNDET C
OVID 19
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Kend din natur - Set fra egen bil

Tidspunkt: Tirsdag den 21. juli 2020, klokken 9.00 til 15.00 
Mødested: P-plads ved Cloostårnet, Brønderslevvej 61, 9900 Fr.havn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Vi har en fantastisk natur her i Frederikshavn Kommune. Vi har store 
skove, bakker, ukendte naturperler og ikke mindst gravhøje. 

I fællesskab kører vi i egne biler rundt til spektakulære steder, hvor 
vi stopper og går en tur og hører historier om stederne. Vi finder et 
sted at spise, alt afhængigt af vejret.

Vi mødes ved Cloostårnet, hvor vi arrangerer en samkørsel til turen.

Husk: madpakke og drikkevarer!

Bjesktur i Elling Plantage

Tidspunkt: Torsdag den 23. juli 2020, klokken 19.00 til 21.00 
Mødested: Elling Plantage, p-plads ved Tuenvej 120, 9900 Fr.havn
Turleder: Herregårdenes Bjesklaug og naturvejleder Bo Storm 

Elling Plantage er en af kommunens største skovområder. Her langs 
Elling Å finder du spændende ting i naturen, som du kan lave bjesk 
på og historierne herude er mange. Herude lever bl.a. odderen, og 
glenten yngler. Du kan også opleve isfuglen, der yngler ved åen. 

Vi går en tur i plantagen, imens vi ser efter bjeskplanter og hører 
mere om naturen og dens dyreliv. Vi får også mulighed for at smage 
forskellige bjeske

Husk: kaffe/drikkevarer!

7

Juli 2020
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Juli 2020

Vandretur på Kongestien

Tidspunkt: Tirsdag den 28. juli 2020, klokken 9.30 til 14.30
Mødested:AP-plads på Vrangbækvej, Bangsbo Museum, 9900 Fr.havn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Kongestien går fra Bangsbo til Cloostårnet gennem et utroligt smukt 
område. Her er rislende bække, stejle bakker, dybe slugter og den 
naturskønne Vandværkssø, den gamle vandforsyning til Frederiks-
havn by. 

Vi starter ved Bangsbo og herfra går turen mod Cloostårnet, hvor vi 
får mulighed for at komme en tur op i tårnet, samt købe kaffe og 
kage. Derefter går turen retur til p-pladsen igen.

Turen er cirka 8 kilometer lang.

Husk: praktisk fodtøj, madpakke og drikkevarer!

Cykeltur på Hærvejen

Tidspunkt: Torsdag den 30. juli 2020, klokken 9.00 til 15.00
Mødested: Lille p-plads, Nymøllevej 4, 9750 Østervrå
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Hærvejen har sin slutstrækning her i Frederikshavn Kommune. Den 
snor sig smukt i bakkerne mod Frederikshavn fra Nymølle og går 
gennem den ene naturperle efter den anden. Turen går forbi kirker 
og gamle oldtidshøje. Slutningen af turen giver en fantastisk udsigt 
ud over Skagen Odde.

Vi cykler turen i et stille og roligt tempo med stop undervejs, hvor vi 
ser på landskabet og hører historier om naturen og stederne.

Vi aftaler returkørsel inden start af cykelturen. 

Turen er cirka 35 kilometer lang.

Husk: cykel, madpakke og drikkevarer!
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August 2020

Tudse-tur

Tidspunkt: Lørdag den 1. august 2020 klokken 22.00
Mødested: Klubhuset v. Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen
Arrangør: Det Grå Fyr - Skagen Fuglestation 

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: 60,- for voksne og 30,- for børn. Der kan betales med kontant 
eller via MobilePay ved ankomst.

Tilmelding: senest dagen inden til skagengraafyr@nst.dk. 

Ringmærkningstur - kom tæt på fuglene og deres rejser

Tidspunkt: Onsdag den 5. august klokken 12.00
Mødested: Klubhuset v. Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen
Arrangør: Det Grå Fyr - Skagen Fuglestation 

Fuglenes træk syd på er startet, hvor de bl.a. skal overleve en ud-
fordrende tur over Kattegat undervejs. Kom med på en rundvisning 
ind i ringmærkningen, forskningen og trækfuglenes verden! Vores 
dygtige ringmærkere står klar til at fortælle og vise, hvordan fuglene 
fanges og ringmærkes, samt hvordan vi på denne måde får et stadig 
større indblik i fuglenes rejser over land og hav.

Pris: 60,- for voksne og 30,- for børn. Der kan betales med kontant 
eller via MobilePay ved ankomst.

Tilmelding: senest dagen inden til skagengraafyr@nst.dk. 





August

Find de gemte stemplerFind 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.



VANDRESTIER
OG CYKELRUTER

i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune kan præsentere et bredt udvalg af natur-
stier. Her kan du både vandre, cykle eller løbe, samtidigt med at du 
får enestående naturoplevelser og et kig til dyrelivet i skoven.

ALle stier er afmærkede og har forskellige længder og sværhedsgra-
der. Det betyder, at nogle stier er velegnede til løbe- og traveture, 
mens andre er mere handicap- og barnevognsvenlige.

Vores naturområder bliver løbende vedligeholdt til gavn og glæde 
for borgere og besøgende. Center for Park og Vej sørger for skiltning 
og fremkommenligheden derude. I vinterhalvåret kan du møde små 
traktorer ude i naturområderne. Vores kollegaer tjekker stierne for 
eventuelle huller og udlægger nyt grus, så naturen er tilgængelige 
for alle. 

Ny ruteguide på vej

Frederikshavn Kommune kan snart tilbyde en ruteguide, som giver 
dig overblik over alle ruter og friluftfaciliteter i kommunen.

Den nye guide indeholder kommunale-, nationale- og ikke mindst 
lokale ruter af forskellig art inden for vores kommune.  Du kan bl.a. 
finde vandrestier, cykelruter, mtb-spor og rideruten. 

Det er nyt, at vi nu også dækker lokale ruter i oplandsbyerne.  
Distriktsudvalget støtter op om projektet, og I kan derfor glæde jer 
til at se nye områder i guiden.

Vi forventer, at den nye ruteguide er klar til uddeling inden sommer. 

I kan læse mere på vores Facebookside ’Naturvejledning og grønne 
oplevelser’ og i pressen, når den er klar til uddeling.

Rekreative oplevelser



Book en naturmedarbejder

Center for Park og Vej ønsker at skabe mere alsidig natur og flere 
naturoplevelser i eller tæt på byerne i kommunen. De arbejder med 
en ny driftsform, hvor de afprøver nye metoder og eksperimenterer 
med forskellige blomster- og græsblandinger, der skal fremme en 
naturlig variation i naturen i byerne.

Det byder, at borgere og besøgende vil opleve flere blomster og 
mere græs i vores parker og rabatter. Du vil også opleve, at de nogle 
steder lader græsset gro, kvasbunker ligge og udgåede træer stå. 

Tilsammen skaber det flere leve-, yngle- og skjulesteder for planter 
og dyr.

NaturligVIS
Flere naturoplevelser i og tæt på byen

Center for Teknik og Miljø tilbyder nu, at man kan booke en natur-
medarbejder i en halv time via kommunens hjemmeside. 

Idéen er, at hvis man går og pusler med et projekt eller idé, men 
mangler viden om hvilke tilladelser, der er nødvendige, og hvordan 
man bedst muligt griber sagen an, så kan man booke en halv times 
vejledning med en naturmedarbejder.



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 fjerde hold 
Junior Ranger. De forventer at bestå deres forløb i marts 2021. 

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.

Du er 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.



Vild, vildere og vildt i Bangsbo Dyrehave

Tidspunkt: Torsdag den 17. september 2020, klokken 17.00 til 21.00
Mødested: Skovhuset, Skovhusvej 30, 9900 Frederikshavn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Bangsbo Dyrehave er altid et spændende sted at opleve, uanset års-
tiden. Men vi må sige, at efteråret nok er den mest spændende tid. 
Brunsten går i gang og hjortene brøler. De store hjorte udkæmper 
nemlig deres kampe om hundyrenes gunst. 

Vi mødes klokken 17.00 ved Skovhuset, hvor vi starter med en vel-
komstdrink. Derefter går vi en tur i Dyrehaven og hører historierne 
om dyrene. Herefter vender vi tilbage til skovhuset, hvor vi nyder en 
lækker krondyrmiddag tilberedt over bål.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Pris: 475 kroner inkl. middag og drikkevarer.

Sulens Dag

Tidspunkt: Lørdag den 19. september 2020, kl. 10.00 – 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 bære 
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

Pris: 60,- for voksne og 30,- for børn. Der kan betales med kontant 
eller via MobilePay ved ankomst.

Tilmelding: senest dagen inden til skagengraafyr@nst.dk.  
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September 2020
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Brunsttur blandt hjorte

Tidspunkt: Torsdag den 24. september 2020, klokken 20.00 til 22.00
Mødested: Bangsbo Dyrehave, p-plads på Skovhusvej, 9900 Fr.havn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Efteråret byder på fantastiske oplevelser i naturen. De store kron-
hjorte brøler i Bangsboskovene og kæmper om hindernes gunst. Et 
fantastisk skue og oplevelse. 

Vi går en tur gennem skoven og fornemmer stemningen. Vi lytter 
efter hjortene i mørket og hører historien om dyrehaven, jagt og 
drift af denne naturperle tæt på Frederikshavn.

Er vejret godt, sætter vi os og nyder stemningen og skovens lyde.

Vandværksskovens glemte historier

Tidspunkt: Lørdag den 26. september 2020, klokken 14.00 til 16.00
Mødested: P-plads midt i skoven på Donbækvej, nedkørsel fra  

   Brønderslevvej, 9900 Frederikshavn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Vandværksskoven ligger gemt i bakkerne vest for Frederikshavn. 

Her i skoven har der boet mennesker siden stenalderen, og det var 
her den gamle præstegård lå. Det var også her, Frederikshavn By 
havde sin første vandforsyning, og da Kong Chr. den 10. fyldte 70 år 
i 1940 plantede man her et egetræ, ligesom mange andre steder i 
Danmark.

Den historie og mange andre får du på denne efterårsdag i en af 
vores smukke skove.

Husk: praktisk fodtøj!

16

September 2020



Kom med på jagt

Tidspunkt: Torsdag den 8. oktober 2020, klokken 8.00 til 13.00
Mødested:AP-plads på Vrangbækvej, Bangsbo Museum, 9900 Fr.havn 
Turleder: Hundefører Benny Jensen og naturvejleder Bo Storm 

I Bangsbo Dyrehave regulerer vi hvert år cirka 25 stykker hjortevildt. 
Men hvordan gør vi det? Hvad sker der, når skuddet har ramt dyret? 
Og hvordan ser en hjort egentlig ud inden i? 

Vi går en tur i dyrehaven og ser, om vi kan komme på skudhold af 
et stykke hjortevildt. Vi skal opleve skuddet og se, hvordan man 
håndterer det døde dyr. 

Schweisshundefører Benny Jensen er med og fortæller mere om sit 
arbejde. 

Husk: praktisk fodtøj!
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Hubertusmesse i Åsted Kirke

Tidspunkt: Tirsdag den 3. november 2020, klokken 19.00 til 20.00
Mødested: Åsted Kirke, Lendumvej 63, 9900 Frederikshavn 
Turleder: Jægernes Fællesråd, Åsted Kirke og naturvejleder Bo Storm 

Under katolicismen blev der afholdt jagtgudstjenester for at mindes 
jægernes Skytshelgen Hubertus, eller Hugbert af Liege, som var en 
lokal helgen knyttet til Ardennerne i Belgien. 

Kirkerne blev pyntet op med udstoppede dyr og gevirer, og jægerne 
kom med deres hunde og våben. Der var musik og fortællinger om 
jagt. Det vil vi forsøge at gengive her i Åsted kirke med musik, fakler 
og fortællinger om jagt og meget mere. Efter gudstjenesten er der 
smagsprøver på vildtkød. 

17

Oktober - november 2020

ALYST GRUDNET COVID 19 

ALYST GRUDNET COVID 19 
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Naturfilmfestival

Tidspunkt: Fredag den 6. november 2020, klokken 17.30 til 21.30
Mødested: Palads Teatret, Danmarksgade 26, 9900 Frederikshavn
Turleder: Junior Rangerne, Frederikshavn Kommune

Der findes masser af naturfilm, som vi aldrig ser i TV. Film der hver 
især viser den natur, vi alle er en del af.

Denne aften ser vi forskellige eksempler på gode og spændende 
film, samt får en introduktion til filmene. Vi holder en pause, hvor 
vi nyder lidt godt til ganen og får en kop kaffe. Der vil også være 
mulighed for at købe slik i biograf kiosken.

Arrangementet er lavet i samarbejde med Palads Teatret.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Pris: 200 kroner inkl. spisning.

Julestue i Bangsbo Dyrehave

Tidspunkt: Søndag den 29. november 2020, kl 13.00 til 16.00 
Mødested: Skovhuset, Skovhusvej 30, 9900 Frederikshavn
Turleder: Junior Ranger, Sydbyens Aktivitetscenter og Bo Storm 

Traditionen tro åbner vi Skovhuset i Bangsbo Dyrehave op. Skovhu-
set bliver omdannet til en julestue, hvor du kan lave juledekorati-
oner af naturens materialer under kyndig vejledning af dekoratører 
fra Sydbyens Aktivitetscenter.

Junior Rangerne laver forskellige aktiviteter for børn og barnlige 
sjæle. Der vil også være mulighed for at købe kaffe, kage og dej til 
pandekagebagning.

Arrangementet er gratis, dog skal man betale for lys og pynteting.
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Fakkeltur i Professorens Plantage

Tidspunkt: Mandag den 21. december 2020, klokken 19.00 til 21.00
Mødested: Professorens Plantage, Solsbækvej 272, 9300 Sæby
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

I samarbejde med Sæby Rotary og Hjerteforeningen i Sæby fejrer 
vi vintersolhverv i Professorens Plantage. Vintersolhverv har været 
fejret siden oldtiden, hvor menneskene fejrede, at nu vender solen 
tilbage. Vintersolhverv er nemlig årets korteste dag. 

Vi tænder fakler og går en tur i skoven, hvor vi hører historier om 
vikingerne. Når vi vender tilbage fra vores gåtur, smider vi faklerne 
i et stort bål og sender et signal til andre om, at nu vender solen 
tilbage. 

Der vil være en kop varm gløgg efter turen.

Husk: praktisk fodtøj!
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Geopark, geologi og natur

Tidspunkt: Tirsdag den 16. februar 2021, klokken 19.00
Mødested: Sæby Bibliotek, Rådhuspladsen 1, 9300 Sæby
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Frederikshavn Kommune arbejder på at lave en geopark. Men hvad 
er en geopark? Hvad betyder den for dig? Hvad ligger der under jor-
den i 13 km dybde? Hvorfor har vi den natur, som vi har?

Dette og mange flere spørgsmål får du svar på, når du denne aften, 
kan lære mere om geoparker.

Tilmelding: www.frederikshavn.dk
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Fotoaften på Frederikshavn Bibliotek

Tidspunkt: Torsdag 21. januar 2021, klokken 19.00 til 21.00
Mødested: Frederikshavn Biblioteket, Parallelvej 16, 9900 Fr.havn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm 

Der bliver taget en masse billeder af frivillige og naturinteresserede 
fotografer af naturen i Frederikshavn Kommune. Og dem vil vi gerne 
dele med jer alle. Vi håber, at I har lyst til at dele aftenen med os og 
se de fantastiske billeder fra naturen, der er omkring os. 

Fotograferne medbringer deres 5 bedste billeder fra naturen, som vi 
ser igennem i fællesskab. Fotografen giver ofte en kort beskrivelse af 
billedet, og hvordan det blev taget. Herefter udvælger vi ét billede 
fra hver fortograf, og til slut kårer vi det bedste billede. 

Info til fotograferne
Du skal medbringe dine 5 udvalgte billeder på et USB-stik. 
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Kender du Birk og Odder?
Vidste du, at vores nye naturformidlere hedder Birk og Odder? 

Birk og Odder elsker at fortælle historier om naturen. De fortæller 
især om de ting, som du måske ikke lige vidste noget om. Det kan 
også være, de fortæller om steder i naturen, som du absolut skal 
besøge. Steder i naturen, du ikke vidste fandtes eller om ideer til 
aktiviteter i ferier og helligdage.

Udkast - barn og odder

Vidste du, at odderen 

er et af de største 
rovpattedyr, vi har i 

Danmark?

Vidste du, at je
g 

har in
dbygget 

dykkerbrille
r?

Vidste du, at ugler spiser mellem 2 til 3 mus i døgnet? Og efter 
de har spist musen, gylper de hår og knogler op igen. Det kaldes 
uglegylp. 

Hvis du tager uglegylp med hjem, så kan du lede efter forskellige 
knogler af de dyr, som uglerne har spist.

Vidste du også, at mange andre 
fugle gylper hår, fjer eller knogler 
op? Det gør de fleste rovfugle og 
måger. 

Gå en tur på havnen og se efter 
mågegylp - måske du kan se ben 
fra fisk, krabber eller muslinger. 

Naturen på egen hånd
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Hvem laver hvad?
I Frederikshavn Kommune vil du opleve, at opgaver på det tekniske 
område hovedsageligt er fordelt på tre centre: Park & Vej, Teknik & 
Miljø og Ejendomscenteret. 

• Park & Vej varetager bl.a. renhold, klimasikring, vedligehold og
udvikling af grønne områder, rottebekæmpelse, vejanlæg og
Vintertjenesten.

• Teknik og Miljø står for hovedparten af tilladelser og tilsyn,
samt naturformidling.

• Ejendomscentret sørger for drift og vedligehold af kommunale
skove, bygninger, samt udstykninger af nye bolig- og erhvervs-
områder.

Kontakt
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde 
eller har brug for hjælp. 

Hovedtelefonnummer: 98 45 50 00
Mail: post@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, har du fundet et 
spændende dyr i naturen, eller vil du høre mere om vores Junior 
Ranger uddannelse? Så giv ham et kald eller send os en mail.

Bo Storm 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. 

Kontakt

Naturvejleder Bo Storm

Tlf.: 98 45 63 22
Mobil: 29 48 60 01
E-mail: bost@frederikshavn.dk



I denne folder har vi samlet alle de kommunale arrangementer, 
som naturvejlederen i Frederikshavn Kommune afholder i sæson 
2020/2021. Der er noget for enhver smag, hvad end du er til 
vandreture, familieaktiviteter, eller friluftsliv.

Frederikshavn Kommune 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
98 45 50 00 
post@frederikshavn.dk
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