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Inspiration til besøgssteder i naturen ved Hadsten
Materialet er primært tænkt som baggrundsviden og inspiration….

Ny folkeskov, start ved Elmelundsvej 27, Hadbjerg.
Både markvej og Ny folkeskov er kommunalt ejer, og I har derfor lov at færdes der.
Der er ca. 900 meter at gå på markvej, fra Elmelundsvej 27 og op til et lille krat og vandhul,
der ligger bag ved den nyplantede skov. ”Ny folkeskov” er i øjeblikket små, nye træer der er
ved at etablere sig, og har derfor brug for fred.
Der er mange muligheder for at undersøge krible krable liv, både i vand og på land!
Der er et flad nedgang til det lille vandhul, så der kan stå flere børn ved kanten. Der kan
bruges fangstnet fra kanten.
Krattet, med en lille klynge træer, og en bunke dødt træ, er gode steder at lede efter smådyr.
Forslag: I kan undersøge hvilke forskellige dyr der er, og hvordan de bevæger sig. Måske er
græsset blevet så højt at I kan lege gemme i det. Læg jer på ryggen, og kig op, eller leg at
græsset er drager/monstre/nijaer der skal bekæmpes.

Kollerup bæk, adgang via Skovvangsvej 20, og følg grussti ved
fodboldbanerne, eller via stisystemet ved Elverhøj.
På den side af vejen, der er afmærket på kortet, er bækken og krattet kommunalt, og I må
gerne færdes frit. På den anden side er området privatejet, og derfor skal der spørges om lov
til færdsel.
Bækken er ca. 0,5 meter bred, og der vil vær varierende vandstand.
Forslag: Undersøge hvilke dyr der lever i bækken, med fangstketcher i den nye grejkasse. I
kan måle strømningshastighed med primitive både, byg huler i krattet, undersøg hvilke træer/
planter der vokser, lave naturbingo, lede efter smådyr i skovbunden, og
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Krat ved Bavnehøjskolen
Adgang via Skovvangsvej, og følg stien ned mod fodboldbanerne. Krat
og vandhul ligger på højre side af stien.
I nærheden af Bavnehøjskolen, er der et krat, der kan være et godt sted at gå på opdagelse.
Kortet viser også et vandhul, og hvor meget vand der pt er, er uvist.
Det er muligt at skole og sfo også bruger området.
Her kan I lave en hule, gå på jagt efter smådyr og bruge grejkassens indhold.
I kan undersøge lys og skygge – hvor er der varmt/ koldt –kan man lave tegninger af
skyggen. Kan I se forskel på de planter der vokser i lys/skygge?

Høgevænget, regnvandsbassin. Adgang via stisystemer omkring
Høgevænget, falkevej og Uffesvej
Ved ” bagsiden” af Høgevænget og Uffesvej er der et lille kommunalt grønt område, der på
tidspunkter med meget vand fungerer som regnvandsbassin. Der er træer som skyggegivere,
og ellers græs på arealet.
Forslag: undersøg forskel på dyrelivet på græsset, og rundt om træer/krat. Kig godt i bladene.
Arbejd med at måle træstammers omkreds, måske med snor, eller tegn et krible krable dyr
med kridt på stien.

Bjarkesvej 17, regnvandsbassin. Adgang via fortov eller stisystem.
Grønt område ved Bjarkesvej
Her er et kommunalt grønt område, der på tidspunkter med meget regn fungerer som
regnvandsbassin. Området kan være lidt fugtigt i bunden af bassinet, men kan på trods af
dette bruges til at være på. Der er græs på hele arealet. En lille række træer kan fungere som
skyggegivere.
Forslag: Plads til at arbejde med bevægelse, undersøg forskel på smådyrsliv på græsset, og
omkring træernes stammer, tegne et kort over gåturen derhen, lav en bane man skal gå med
en blind makker eller lav hurtig løb – eller kartoffelløb.
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Byskoven. Der er mange adgange ind i Byskoven, via de
omkringliggende veje.
Skoven er fyldt med store gamle løvtræer, og der er masser af små planter og smådyr i
skovbunden – hvis man leder efter dem.
Få luftet fangstketcheren fra den nye grejkasse I regnvandsbassinet i Byskoven, er der
formodentligt haletusser i øjeblikket. HUSK at alle arter af padder, og deres haletudser er
fredet! Man må have haletudserne indfanget indtil de får ben. Så skal de udsættes samme
sted som de er indfanget. Og har de allerede fået ben, så kan I nøjes med at undersøge dem
på stedet, i en af de gennemsigtige spande fra grejkassen.
Forslag: Mærk forskel på træernes bark, lavet bark aftryk med farvekridt på papir, lav et
naturbingo, lyt til fuglesang, lav landart med naturmaterialer i skovbunden, indfang haletudser
og lad jer forundre over deres forvandling.

Lilleå Parken. Adgang via solsortevej 16, 8370 Hadsten.
Et stort grønt kommunalt område, ned til Lilleåen.
Der er hovedsagligt græs på arealet, og krat i siderne,
På kommunale arealer, er der frit fiskeri i Lilleåen, for kommenenes borgere. Er man over 18
år, skal der købes dagskort via: https://lilleaaen.dk/dagkort-til-lilleaen
For information om mindstemål på fisk: https://lilleaaen.dk/fiskevande/
Lilleåen er her ca. 3 meter bred, og ligger ret dybt, med stejle brinker. Et bedre sted at gå på
jagt efter vandlevende dyr, vil være lige over for Sløjfen, før broen.
Forslag: Fisk med prop og regnorm i åen, gå på smådyrsjagt i alle de krat der er, er der
forskel på antal dyr fundet i krat vs. På græs. Lav primitive både af naturmaterialer, og afprøv
deres sødygtighed i åen, juster på bådene, så den næste sejler bedre, lav en løbe bane, spil
bold eller leg svingfigur.
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Grønt område langs Lilleåen. Adgang via sti ved p-pladser over for
Sløjfen.
Parker ved Sløjfen Kulturhus, og gå derfra under broen.
Her 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.
Få luftet fangstketcheren fra den nye grejkasse, og være nysgerrig på hvilke dyr der mon
lever i åen. Hav en gennemsigtig spand med, så I kan betragte de dyr I fanger. Læg mærke
til hvordan de bevæger sig. Prøv at bevæg jer på samme måde.
På kommunale arealer, er der frit fiskeri i Lilleåen, for kommenenes borgere. Er man over 18
år, skal der købes dagskort via: https://lilleaaen.dk/dagkort-til-lilleaen/
Under 18 år er fiskekort ikke nødvendigt. Der må fiskes med stang.For information om
mindstemål på fisk: https://lilleaaen.dk/fiskevande/
Forslag: lav bark relief på de store piletræer, hvis pilen blomstre pt, så undersøg hvilke
insekter der bestøver den, undersøg hvilke dyr der lever i Lilleåen, og krattet rundt omkring,
lav skattejagt.

Hjertestien ved Kollerup Gods. Start over for Kollerup Møllekro,
Bavnehøjvej 2.
En gå rute lavet af hjerteforeningen. Ruten går frem og tilbage 2km hver vej, forbi Kollerup
gods. Link til folder med kort: https://hjerteforeningen.dk/wpcontent/uploads/sites/19/2017/12/kollerup-gods-print.pdf
Forslag: gå på opdagelse efter forårstegn, som udsprungne træer, anemoner, smådyr i
skovbunden. Lyt efter fuglestemmer og kig efter spor fra dyr, lav naturbingo
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3 ideer til når I er ude og eller på tur:
Lav en base





Gå/cykel til nogle af jeres lokale naturområder.
Skab rum ved at afgrænse jeres base, fysisk og sammen med eleverne.
Vend tilbage til det samme sted.
Etabler rutiner ude som I har det derinde, fx et fast opstartssted/mødested og spiseområde.

Skab sammenhæng
Overvej hvordan det at være ude kan bindes sammen med andre oplevelser indenfor, så der er en
sammenhæng, mellem at være ude og inde. Arbejder I med forår, så inddrag træer, planter i skovbunden,
smådyrsliv og andre forårstegn udenfor.
Gør det tydeligt for børnene at man oplever mindst lige så meget ude som inde.

Det er ok!
Det er ok hvis du ikke syntes du har megen viden om de dyr, planter og ting I finder i naturen. Vær nysgerrig
og undersøgende sammen med børnene, der er på opdagelse.
Hvis du bare må vide det er der hjælp her: https://www.inaturalist.org/ en app hvor du kan ta et billede sende
det og få at vide hvad du har set.
Planlæg selv andre vandreture med den nye Favrskov App Oplev Favrskov:
https://favrskov.dk/nyheder/borger/ny-app-til-vandreture-i-favrskov

Vi er altid klar til at hjælpe ved Favrskov Kommunes Naturvejledning

Vibe 30583388 vsje@favrskov.dk og Maja 24455117 msel@favrskov.dk,

Book en aftale: https://favrskov.dk/formularer/book-en-naturvejleder
Rigtig god fornøjelse derude m.v.h. Maja og Vibe,
Følg med her https://www.facebook.com/favrskovkommunefriluftsliv/
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