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

Vestskoven, adgang via stisystem ved Fuglebakken og Rørsangervej
Kommunal skov, så her må I gerne færdes uden for stierne.
Det er en ung blandingsskov med 15 forskellige træarter plantet i 90’erne. Der er bla ask,
bøg, hassel, ildløn, lind, poppel, rødeg, røn, spidsløn, stilkeg, douglasgran, grandis, lærk,
nobilis, og sitkagran.
Forslag: Arbejd med forskelle på træer, mål hvor tykke stammerne er, sorter bladene efter
størrelse eller form. Mærk forskellen på træernes bark, og kig op i trækronerne.
Brug evt. dette hæfte: https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/PDFfiler/skovens-traer.pdf

Naturværket, Teglværksvej 3, Hinnerup
Naturværket var oprindeligt et teglværk. Det fungerer i dag som tilbud for fysisk og psykisk
handicappede borgere. På stedet findes bålplads, shelthers, toiletter (pt. lukkede pga.
smittefare) og træningsbane. Der er masser af natur og stier i området. Brug af stedet i
dagtimerne skal aftales med: Ove Kousholt Højer, Afdelingsleder, Tlf. 89 64 16 35,
okhj@favrskov.dk.
Uden for dagtimerne er der fri adgang. Link til folder:
https://favrskov.dk/sites/default/files/shelters_paa_naturvaerket_kort_over_omraadet.pdf?token=zcc3F7yk
Hinneruplund er et dejligt sti netværk omgivet af overdrev, mose, vandløb og skov – skabt til
gå - og løbeture. En af Favrskovs 23 Naturperler beskrevet her:
https://flyttilfavrskov.dk/opdag-favrskov/naturperler/naturperler-i-favrskov/hinneruplund

Forslag: Brug træningsbanen til at få rørt kroppen.
Find sommerfuglehæftet fra grejkassen, gå en tur og vær nysgerrige på at se hvor mange
sommerfugle I kan se på turen. Leg sommerfuglelegen, med at gennemgå sommerfuglens
levestadier: http://natur-vejleder.dk/wpcontent/uploads/2017/02/Livscyklusleg_sommerfugl.pdf
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Nørreskov, adgang via stisystem omkring Nørreskovvej eller Ågade.
Kommunalt ejet bøgeskov, med masser af spiselige planter, som skvalderkål, skovsyre og
ramsløg. Skoven er kuperet, så udnyt det endeligt til at få løbet, rullet og kravlet op og ned af
bakker.
Forslag: kig på hvordan træerne er forskellige fra hinanden, på barken, bladene og grenene.
Se om I kan få øje på de nye, små kimplanter i skovbunden. I kan indsamle skvalderkål og
lave urtedeller eller skvalderkålspesto hjemme på legepladsen.
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/urtefrikadeller

Rønbæksøen, Adgang via stisystem omkring Ådalsvej (Rønbækskolen)
En stor sø, der er tilgængelig fra forskellige steder. I den sydlige ende af søen, er der en
fiskebro, der går ud i vandet. Der er høje sider på broen.
Forslag: tag fangstketcherne og gennemsigtige spande fra grejkassen med på tur, og
undersøg hvilket mylder af liv, der gemmer sig – lige under vandoverfladen.
Her er en genkendelsestavle fra Kriblekrable: http://natur-vejleder.dk/wpcontent/uploads/2016/05/Krible-Krable-vanddyr-plakat-A4.pdf

Hinnerup skov, med mountain bike spor.

adgang via skov bag

Kulturhuset i Hinnerup
Hinnerup skov er en blandingsskov med granstykker og stykker med løvtræer. Der er gode
brede stier. Da der også er mbt spor i skoven, skal man være særligt opmærksom ved
krydsning af spor.
Forslag: Arbejd med forskelle på træer, mål hvor tykke stammerne er, sorter bladene efter
størrelse eller form. Mærk forskellen på træernes bark, og kig op i trækronerne.
Brug evt. dette hæfte: https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/PDFfiler/skovens-traer.pdf
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Linen, en tur ud af vejen – ud-og-hjem
Danmarks længste privatejede grusvej gennem skov, ejet af Frijsenborg. Vandhuller, varieret
skov, masser af historie forbundet med området. Det er tilladt at færdes på grusvejen. Vil du
gerne bruge området uden for stierne, kan du søge tilladelse her:
https://wefri.dk/udforsk/jagt-vaesen/adgangsregler/soeg-tilladelse/
Skoven er fyldt med store gamle løvtræer, og der er masser af små planter og smådyr i
skovbunden – hvis man leder efter dem.
Forslag: Mærk forskel på træernes bark, lav 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.

Haldum bæk, adgang via Århusvej
Her er en bæk, hvor der kan fiskes efter smådyr i åvandet. Åen er nogle steder ca. 2-3 meter
bred, og kan nogle steder ligge ca. 1 meter nede. Det er mængden af nedbør der afgør dette.
Vil du gerne bruge Haldum bæk, skal der søges tilladelse hos Frijsenborg her:
https://wefri.dk/udforsk/jagt-vaesen/adgangsregler/soeg-tilladelse/
Forslag: tag fangstketcherne og gennemsigtige spande fra grejkassen med på tur, og
undersøg hvilket mylder af liv, der gemmer sig – lige under vandoverfladen
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3 ideer til dine udeaktiviteter
Lav en base





Gå/cykel til nogle af jeres lokale naturområder.
Skab rum ved at afgrænse jeres base, fysisk og sammen med børnene.
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. Vær nysgerrig og undersøgende sammen
med børnene, der er på opdagelse. Det er første skridt i at arbejde med science
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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